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Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker hur ledarstilen påverkas av anammandet av filosofin inom Lean 

Production. Syftet är att granska hur ledarna kan kombinera dynamiken bakom ett 

pedagogiskt ledarskap och medarbetarnas medinflytande med principerna inom Lean 

Production. Vår uppsats bygger på den empiri vi samlat in genom sex kvalitativa intervjuer 

med både ledare och medarbetare på tre avdelningar inom tre olika organisationer. De 

teoretiska utgångspunkter vi använt oss av grundar sig i huvudsak på Arne Malténs 

dimensioner kring ett pedagogiskt ledarskap. Analysen är sedan strukturerad kring dessa 

dimensioner. Av resultatet kan vi utläsa att ledarna är väl införstådda med de aspekter som 

bygger upp Malténs dimensioner. Det gör att ett pedagogiskt ledarskap bekräftas av 

majoriteten av svaren från samtliga respondenter vilka är enhetliga och positiva gällande 

frågan. Av detta kan vi koppla vår slutsats med Sörqvists som säger att det pedagogiska 

ledarskapet fungerar väl med Lean Production då filosofin förespråkar medarbetares 

medinflytande och lärande på arbetsplatsen. Leanfilosofin kan vara stöttande och ge ledaren 

de verktyg som kan behövas men vi anser att det i större grad handlar om hur ledaren väljer 

att anpassa principerna och vilken ledarstil de har.   
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Förord 
 
Denna studie behandlar hur ett pedagogiskt ledarskap hänger ihop med Lean Production. 

Ämnena har varit på tapeten flera gånger inom personalvetarutbildningen och det var detta 

som väckte vårt intresse och ökade vår beslutsamhet om att skriva ett examensarbete gällande 

ledarstilen och organisationskonceptet. Genom hela arbetets gång har båda författarna varit 

behjälpliga och stöttande mot varandra. Arbetsfördelningen har skett på så vis att vi tilldelade 

oss olika stycken att skriva för att kunna vara så effektiva i arbetet som möjligt men att vi 

sedan även var noga med att korrekturläsa den andras insats. Vi har även under arbetets gång 

haft en jämbördig diskussion om när vi ska träffas och hur planeringen ska se ut. Vi ansvarar 

för hela arbetet tillsammans. 

 

Vi skulle vilja ta detta tillfälle att tacka vår handledare Anna Lundin Nørholm för hennes 

värdefulla tips och hennes snabba feedback. Vi vill även tacka familj och studiekamrater för 

korrekturläsning och hjälp med provintervjuer. 
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1 Inledning 
 
Synen på ledarskap och hur ledarskap ska tillämpas är någonting som varierar stort beroende 

på organisationsstruktur, policy och uppsatta mål. Ett populärt begrepp som diskuteras i olika 

sammanhang är pedagogiskt ledarskap. Pedagogiskt ledarskap understryker arbetsrelationer 

och gruppdynamik, att kunna stötta och stimulera medarbetarnas initiativförmåga och hjälpa 

dem att få ett högt medinflytande i organisationen. Arne Maltén skriver i sin bok Det 

pedagogiska ledarskapet att ledarskapsrollen är en ständig balansakt mellan chef och kamrat 

(2000, s. 20). Att dels ha en formell chefsroll som är mer resultatinriktad, samt en informell 

roll som värnar om medarbetarnas behov och som är mer relationsinriktad. Vad som 

understryks här är relationen mellan ledare och följare och synen på gott samarbete parterna 

emellan.  

 

Vår nyfikenhet på området kommer ifrån att Lean Production har blivit en allt vanligare 

företagsmodell i både den privata som i den offentliga sektorn (Sörqvist 2013, s. 7). Vad som 

även väckte intresset var hur synen varierar stort mellan förespråkare och motståndare som 

antingen gladeligen omfamnar eller starkt förkastar organisationsmodellen. Dalsvall och 

Lindström skriver i sin bok Bortom tankefällan (2012, s. 40) att det höga kontrollsträvandet 

och effektivitetskravet, inom Lean Production, håller på att skapa hypereffektiva men 

tankedöda byråkratier. De menar att det starka processtänkandet skapar situationer där det 

finns en rädsla för förändringar som i sin tur kan hämma innovativa lösningar som har en 

större chans att träda i kraft om medinflytande existerar. Medinflytande är en del av det 

pedagogiska ledarskapet som kan skapa friktioner i leaninspirerade organisationer. Hur kan 

ett pedagogiskt ledarskap öka medinflytandet då det redan existerar etablerade arbetsrutiner 

och moment som är utstakade just för ändamålet ökad effektivitet?  

 

Vår vinkling på detta arbete är att se hur synen på ledarskapet inom Lean Production skiljer 

sig från teorin om ett pedagogiskt ledarskap. Kan den kontrollerade miljön som Lean 

Production bidrar med att hämma ett pedagogiskt ledarskap eller kan det istället bidra till 

medinflytandet trots de etablerade arbetsrutinerna? Studien har en hermeneutisk ansats då 

målet är att, genom empirin, förstå och tolka resultatet (Hyldgaard 2006, ss. 32-36). Ämnet 

som vi har valt att behandla har en personlig relevans då båda författarna till denna uppsats 

tidigare arbetat inom industrin där Lean Production präglar tankesättet kring verksamheten. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ledarskapet påverkas av filosofin inom Lean 

Production, samt hur detta kombineras med dynamiken bakom ett pedagogiskt ledarskap och 

medarbetarnas medinflytande. Ett pedagogiskt ledarskap definierar vi i enlighet med Malténs 

fem ledardimensioner: mål, relation, förnyelse, situation och etik. Våra frågeställningar är: 

 

• Hur pedagogiskt är ledarskapet inom de studerade avdelningarna som arbetar enligt 

principerna inom Lean Production? 

 

• I vilka aspekter stöttar respektive hämmar Lean Production ett pedagogiskt ledarskap? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
 
I denna del kommer vi att belysa bakgrunden kring Lean Production, tidigare forskning om 

“the Toyota Way” som har belyst kopplingen mellan pedagogiskt ledarskap och 

organisationsmodellen Lean Production samt att redogöra för vad förespråkare respektive 

motståndare säger om Lean Production. Vi ger även en bakgrund kring hur ledares 

människosyn kan yttra sig. Denna bakgrund ger oss en större förståelse syfte att förstå 

kopplingen mellan ledarskap och Lean Production.   

 

3.1 Vad är Lean Production? 
 
Huvudprincipen bakom Lean Production går att finna i översättningen nämligen smal och 

slimmad (bab.la 2014). Principerna inom Lean Production bygger på den japanska 

bilindustrin Toyotas produktionssystem som utformades under 1980-talet. Bakgrunden till 

organisationsstilen var att finna det bästa sättet att organisera fordonstillverkning. (Börnfelt 

2011, s. 66) Lean Production är en strategi för att se på, upprätthålla och bedriva en 

organisation i syfte att eliminera slöseri och skapa flexibla och effektiva processer. 

Grundtanken är att fokus på produktionen, vare sig det handlar om tjänster eller produkter, 

ska ligga på kundens behov. Med detta menar man att verksamheten producerar den exakta 

kvantiteten som efterfrågas, varken mer eller mindre (Sörqvist 2013, ss. 11-12). Genom att 

kartlägga om en aktivitet har ett värde eller inte kan man lätt sålla bort de delar av 

verksamheten som inte bidrar till lönsamheten. Detta förutsätter att verksamheten har tydligt 

etablerade rutiner för hur de olika avdelningarna ska drivas d.v.s. vilka metoder och verktyg 

som används för att uppnå detta (Modig & Åhlström 2012, ss. 76-78). 

 

3.1.1 Ledningsfilosofin the Toyota Way 
 
En studie som kan ge stöd åt vår uppsats är Jeffrey Likers (2004) forskning om Toyotas 

bilindustri. I hans publicerade verk the Toyota Way studerar han Toyotas bilindustri och 

särskilt hur man använder sig av deras produktionssystem TPS (Toyota Production System) 

för att lättare implementera Lean Production (ss. 24-28). Liker sammanfattar Toyotas 

produktionssystem i 14 principer som är uppdelade i fyra större områden. Dessa är: 1) 

Långsiktigt tänkande, 2) Rätt process ger rätt resultat, 3) Tillför organisationen värde genom 

att utveckla personal och samarbetspartners, 4) Att ständigt söka grundorsaken till problem 
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som driver på lärandet inom organisationen (s. 60). Vad som framkommer tydligt är den 

distinkta inriktningen åt industriell ingenjörskonst. Vad som tydliggörs är att delar av Likers 

forskning behandlar ledarskap och lärande inom organisationen som viktiga aspekter i en 

leanstrategi. Då princip 1 och 2 fokuserar mer på strukturella och företagsekonomiska 

aspekter kommer vi att fokusera på princip tre och fyra. Under princip tre kan man läsa att 

ledaren måste agera som en god förebild, vara väl insatt i arbetet för att på bästa sätt kunna 

lära ut företagets filosofi och erkänna anställdas kompetenser i syfte att ge dem ett större 

ansvarstagande (s. 64). Dessa principer stämmer väl överens med principer som bygger upp 

ett pedagogiskt ledarskap (se vidare under teoretiska utgångspunkter). Under princip fyra 

läggs även stor fokus på den kunskap som medarbetarna besitter och genom belöningssystem 

låter dem att dela denna kunskap (s. 66). En viktig hörnsten inom the Toyota Way, enligt 

Liker, är att vara en förebild och stödja sina medarbetare för att på så sätt kunna utveckla 

deras förmåga till inlärning samt höja deras medinflytande för att kunna ta ett större ansvar. 

Liker (2004) belyser i sin forskning om Toyotas bilindustri viktiga aspekter på hur en ledare 

bör vara för att kunna lyckas med Lean Production. Vad vi vill belysa med detta är hur stor 

del av en fungerande leanstrategi grundar sig på ett pedagogiskt ledarskap där ledaren 

förespråkar medinflytande, större ansvarstagande och lärande. Genom att förankra i tidigare 

forskning och ha vetskap om detta stöds syftet med vår studie. Då dessa principer är 

etablerade i arbetet med Lean Production ger det oss även en förförståelse vidare i studien. 

 

3.1.2 Ett humanistiskt synsätt på Lean Production 
 
Starka argument för Lean Production finner vi i Lars Sörqvists bok Lean- processutveckling 

med fokus på kundvärde och effektiva flöden (2013, ss. 272-274). Argumenten som Sörqvist 

målar upp bygger på att det existerar en positivistisk människosyn inom företagsideologin 

som syftar på att ledaren har en tro på att medarbetaren kan och vill utföra ett gott arbete och 

att denne strävar till lärande och utveckling. Genom att delge medarbetaren förtroende och 

göra dem delaktiga i det ständiga förbättringsarbetet skapas engagemang och motivation. Det 

centrala i detta är att ta vara på medarbetarens idéer och förslag på hur verksamheten kan 

förbättras, vare sig det handlar om processer eller produkter. Genom att uppmuntra 

medarbetarna till ett kritiskt förhållningssätt skapar man förutsättningar för en innovativ 

förbättringskultur. Inom den humanistiska synen på ledarskap är man mån om att inte utse en 

syndabock att bestraffa utan istället se detta som en möjlighet till lärdom och förbättring. 

Grundtanken här är att locka fram medarbetarens inre motivation och dennes vilja att utföra 
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saker. Ledarskapets pedagogiska förmåga kan i detta scenario ses som ett viktigt instrument 

för ett lyckat genomförande.  

3.1.3 Ett fordistiskt synsätt på Lean Production 
 
Arbetslivsforskaren Per Ola Börnfelt har i sin bok Arbetsorganisation i praktiken (2011) 

framställt en annan syn på hur Lean Production yttrar sig i olika verksamheter. I kontrast med 

vad Sörqvist säger om det humanistiska synsättet på Lean Production målar Börnfelt upp en 

företagsideologi som bygger vidare på fordistiska produktionsprinciper med löpande bandet 

principen och repetitiva arbetsuppgifter. Han menar att delaktigheten från medarbetarnas sida 

är minimal och att majoriteten av idéskapandet och planeringen kommer från ledningens sida 

(s. 66-67). Professor Rick Delbridge vid Cardiff Business School har undersökt relationen 

mellan ledare och anställda i ett japanskt elektronikföretag (Delbridge 1995). 

Observationsstudien som Delbridge genomfört visar att teamledarna pressar de anställda till 

att prestera i en högre hastighet enligt löpande bandet metoden i den undersökta 

organisationen. På samma sätt som teamledarna pressar de anställda utsätts de själva av press 

från ledningen att utföra de direktiv ledningen ger. Som ett resultat av detta vägrade de 

anställda att engagera sig i diverse problemlösningsaktiviteter som kan främja verksamheten. 

 

I föregående stycken har vi presenterat förespråkares och motståndares perspektiv på 

organisationskonceptet. Att kunna belysa båda parters synsätt stärker vår objektiva ställning 

som författare och hjälper både oss och läsarna att få en djupare förståelse för vad Lean 

Production representerar. Vårt förhållningssätt till detta är att, för att undvika en ensidig 

empiri, att finna två sorters intervjuobjekt där intressekonflikten inte är ovanlig nämligen chef 

och medarbetare. 

 

3.2 Människosyn och pedagogiskt ledarskap 
 
Eftersom att Lean Production ibland beskrivs som en arbetsmodell som är inspirerad av 

fordismen anser vi att det är viktigt för arbetet att beskriva hur olika människosyner har sett 

och ser ut. Detta ger en ökad förståelse varför det pedagogiska ledarskapet idag ser ut som det 

gör. Valet av ledarskapsmodell kan påverkas av den människosynen man har vilket då kan 

påverka hur man väljer att tolka och använda principerna som präglar Lean Production. Edgar 

Schein (1974, ss. 82-111) har beskrivit fyra antaganden om människan och delar in oss i den 
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rationella-ekonomiska, den sociala, den självförverkligande och den komplicerade 

människan. 

 

3.2.1 Den rationella-ekonomiska människosynen. 
 
Den rationella-ekonomiska människosynen går ut på att det endast är vinstmotiv som 

motiverar och att människan i övrigt är passiv och styrd av irrationella drifter. Dessa drifter 

behöver då kontrolleras genom en utomstående motivation för att få saker gjorda. Man kan 

beskriva det som att människan behövs hållas efter genom ett auktoritärt ledarskap och en 

stark styrning. I denna människosyn har Douglas McGregor (1966, ss. 33-40) utvecklat sin X-

teori i boken Företaget och människan efter sociologiska studier på 30-talet. Hans X-teori 

baseras på att s.k. X-människor har en medfödd ovilja till arbete, försöker dra sig undan 

ansvar, saknar initiativförmåga, är svåra att motiveras och måste kontrolleras och styras med 

hot om straff. Denna människosyn var vanlig fram till mitten på 30-talet inom industrin och 

var en del av Taylorismen och den klassiska organisationsteorin scientific management. Hans 

Y-teori som nästan en direkt motsats till X-människan och nämns senare i arbetet. 

Taylorismen och scientific management var en del av rationaliseringsrörelsen som grundades 

av Frederick W. Taylor och gick ut på att arbetsuppgifterna skulle utformas efter 

vetenskapliga metoder och att den som är bäst lämpad ska utföra uppgiften. Det skulle även 

vara ett gott samarbete mellan chefer och arbetare och ansvaret skulle delas på ett funktionellt 

sätt (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 42). Maltén förkastar den människosyn som finns i X-

teorin då han menar att det är ett förlegat sätt att se på människor och eftersom auktoritärt 

ledarskap begränsar människors rörelsefrihet. Utrymmet för utveckling och idéer försvinner 

och därmed kan det ej klassas som ett pedagogiskt ledarskap. (Maltén, 2000, ss. 22-24) 

 

3.2.2 Den sociala människan. 
 
En annan människosyn är den sociala människan. Här ser man människans sociala behov som 

den största motivationsfaktorn och att man får sin identitet av socialt samspel. Kontakterna på 

arbetsplatsen betyder mer för människan än det hårt rationaliserade arbetet och ledningens 

bästa möjligheter till påverkan är genom att pedagogiskt få medarbetarna att känna sig 

uppskattade och accepterade. (Maltén 2000, ss. 24-25) En av de viktigaste uppgifterna för 

ledarna var att fastställa gruppnormer, där den formella ledaren anger minimi prestationer 

medans den informella ledaren anger maximi prestationer (Bruzelius & Skärvad 2011, ss. 44-
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45). Inom detta antagande om människan bör ledarens pedagogik gå ut på att vara en god 

lyssnare, vara lyhörd för stämningar och behov, tillåta känslor, fastställa ramar men med 

frihet inom dessa samt att använda sociala arbetsformer. Arbetsgrupper har både 

administrativa och pedagogiska funktioner. De administrativa handlar självklart om att 

grupperna utför ett jobb men de pedagogiska funktionerna handlar om att gruppmedlemmarna 

lär sig av varandra, ger stöd och utvecklar en grupptillhörighet. De skapar även en solidaritet, 

delar engagemanget och skapar en motivation för den gemensamma uppgiften. (Maltén 2000, 

ss. 24-25) 

 

3.2.3 Den självförverkligande människan. 
 
En annan människosyn som Scheins (1974) teori beskriver är att man såg den 

självförverkligande människan. Detta kommer från USA och den humanistiska psykologin 

(ss. 96-99). Detta synsätt går ut på att varje människa besitter en mängd olika potentiella 

utvecklingsmöjligheter och att den mänskliga kapacitetsgränsen ständigt ökar. Självständigt 

arbete gör att människan utvecklas, tänker kreativt och flexibelt utan styrning utifrån. Schein 

(a.a.) menar här att ett upprättande av psykologiska kontrakt mellan organisationen och 

individen möjliggör för inre belöningar för den anställde och en ökad effektivitet för 

organisationen. Den kanske mest kända psykologen som forskat inom mänskliga behov är 

Abraham Maslow (1970) med sin hierarkiska behovsmodell där han rangordnar de mänskliga 

behoven. Det mest grundläggande behovet som han anger är de fysiska behoven som vi 

behöver för att överleva så som mat, kläder och sömn. Därefter kommer vårt trygghetsbehov 

där skydd mot yttre faror, ordning och reda och trygghet inför framtiden ingår. Sedan vill vi 

tillfredsställa våra sociala behov där kontakt med andra, gruppgemenskap och acceptans är 

viktigt. När detta behov blir tillfredsställt kommer behovet av aktning. Det innebär att man 

vill få respekt och uppskattning och få en viss status. Högst upp i denna hierarkiska modell 

kommer just självförverkligande. Detta behov handlar om personlig utveckling, skapande och 

möjligheten till experimenterande. Maslow beskriver behoven så som att de fungerar som en 

trappa i den bemärkelsen att om ett trappsteg är trasigt eller bristfälligt blir det svårt att gå 

vidare. I arbetslivet i dagens industriella länder är det de övre stegen som tillämpas och där är 

det viktigt för chefer att vara medvetna och inskolade i det sociala ansvar de har. För att nå ett 

självförverkligande i arbetet krävs att man för en dialog med andra och jämför sina 

erfarenheter och formar ett yrkesspråk. Detta kan dock leda till slitningar och konflikter och 

som chef är det viktigt att inse att alla kanske inte vill nå det högsta steget i trappan utan är 
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nöjda ändå. Detta skulle annars kunna skapa oro och ångest för dessa personer. (Maltén 2000, 

ss. 27-31) 

3.2.4 Den komplicerade människan. 
 
Det sista antagandet i synen på människan som Schein tar upp handlar om den komplicerade 

människan. Med detta antagande menar han att människan är för komplicerad för att kunna 

generaliseras genom etikettering. Människan är i ständig förändring och arbetsplatsen likaså, 

och därför kan behoven från ett tillfälle till ett annat växla. Därför kan inte ledarskapsstrategin 

vara stel utan istället behöver den vara dynamisk och situationsanpassad och som nämndes 

under den självförverkligande människan behövs de psykologiska kontrakten ständigt skrivas 

om. Det situationsanpassade ledarskapet som Maltén anser är här för att stanna måste dock se 

till organisationens inlärningsbehov samtidigt som medarbetarnas individuella behov och 

förutsättningar måste tillgodoses och för att detta ska lyckas krävs ett pedagogiskt ledarskap. 

Detta genom att stödja, stimulera, ge medinflytande samtidigt som krav på medansvar bör 

tillämpas. (Maltén 2000, ss. 35-38) 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 
I denna del av uppsatsen kommer vi att beskriva de teoretiska utgångspunkter som vi ska 

använda oss av och som vi knyter till vårt syfte och frågeställningar. I stycket presenterar vi 

Arne Malténs definitioner om vad ett pedagogiskt ledarskap består av. Det är dessa 

definitioner som används som redskap för att kunna analysera och förstå vår empiri och som 

utgör viktiga teman i vår intervjuguide. 

 

4.1 Arne Malténs definitioner av pedagogiskt ledarskap. 
 
Malténs (2000) teori av ett pedagogiskt ledarskap och de fem dimensioner som han tar upp 

ger ett brett spektra av hur en ledare bör agera för att pedagogiskt leda sina anställda. Malténs 

teori skapar även ett brett analysinstrument vilket passar studiens syfte då flera av 

dimensionerna går att applicera till arbetslivet. En ledares dynamiska förmåga är av stor vikt 

då dennes plattform är inom ledningsgrupper, planeringsgrupper, projektgrupper och 

samordningsgrupper. I boken Det pedagogiska ledarskapet (2000) tar Maltén upp ett flertal 

viktiga komponenter och dimensioner för vad som är viktigt i ett pedagogiskt ledarskap. Först 

gäller det att definiera vad som är ledarskap och inte. Det finns en mängd olika definitioner på 

vad ledarskap skulle kunna vara men ordet ledare kommer från engelskans lead vilket betyder 

att leda människor på en resa. Nyckelord som ofta förekommer i samband med ledarskap är 

påverka och mål. Bruzelius & Skärvads (2011) definition av ledarskap i boken Integrerad 

Organisationslära som även Maltén har valt att använda sig av lyder: 

 

“Den sociala process genom vilken en person i en organisation influerar andra 

personer i organisationen att nå för organisationen uppställda mål.” (a.a. s. 371) 

 

Hur kan man då tolka ett pedagogiskt ledarskap? Ledarskap handlar om socialt samspel och 

måluppfyllelse. Detta gör att ett pedagogiskt ledarskap bör ha gruppdynamiska och 

problemlösande färdigheter eftersom att ledaren endast kan uppnå resultat tillsammans med 

andra människor. Ledarskap handlar om en påverkansprocess i det syftet att få människor att 

agera i den riktning eller mot de mål som är uppsatta och i och med det råder det en stark 

koppling mellan ledarskap och pedagogisk förmåga. (Maltén 2000, s. 8) 
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Figur 1. Bilden visar den dynamik som ett pedagogiskt ledarskap är byggt av. (Maltén 2000, 

s. 188). Egen figur. 

 

4.2 Målinriktad ledardimension 
 
Ett målinriktat ledarskap har blivit allt vanligare inom de flesta sektorer och man har gått från 

ett tidigare centralistisk och stel ledning till att numera arbeta mot ett demokratiskt mål och 

resultatstyrning. Målstyrningen har som funktion att tala om för de anställda vad som ska 

uppnår och på de vis fungera som ett rättesnöre. Resultatstyrningen fungerar här som en 

uppföljning och utvärdering på hur målstyrningen har lyckats. Tidigare har den målinriktade 

ledardimensionen varit av top down karaktär där chefer/ledning utformar målen men i och 

med ett förändrat förhållningssätt har målstyrningen blivit allt mer bottom upp där 

medarbetarna bidrar med sin erfarenhet och professionalitet i utformandet av målinriktningen. 

Detta sker genom dialoger efter det att ledaren kommunicerat sina visioner och mål med 

arbetet. I och med ett målinriktat ledarskap ges också goda förutsättningar för delegering av 

ansvar och befogenheter till lägre nivåer i organisationen. Detta eftersom det gemensamma 

framtagandet av målangivelser möjliggör för en utvidgad lokal handlingsfrihet och detta ökar 

medarbetarnas motivation och engagemang. En målinriktad ledardimension är med andra ord 

en decentraliserad form av pedagogiskt ledarskap där en omfördelning av makt och ansvar 

leder till en platt och lärande organisation. Någonting som dock måste nämnas är att en ledare 

ej kan delegera bort sitt ansvar utan det handlar om målstyrning med resultatansvar. (Maltén 

2000, s. 171)  
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Tydlighet är viktigt när ledaren ska kommunicera sina visioner och mål för att undvika 

missförstånd och onödiga konflikter. Att formulera verklighetsnära, konkreta realiserbara mål 

kan vara svårt men är någonting som ledaren måste kunna hantera. En tydlig målformulering 

karaktäriseras av att målen är begripligt formulerade vilket underlättar kommunikationen, 

samt att målen är realistiska. Vidare ska målen vara mätbara för att kunna utvärdera resultatet. 

I målformuleringen bör det nämnas en tidsram för när målen ska uppnås för att då kunna börja 

med att utvärdera resultatet och arbetet. Målen bör vara konsekventa i den mening att de inte 

förändras under tiden och de bör även vara stimulerande för både de som genomför 

verksamheten och de som utgår målgruppen. (Maltén 2000, s. 175) 

 

4.3 Relationsinriktad ledardimension 
 
Oftare hörs fraser som att “personalen är vår främsta resurs” (Maltén 2000, s. 177) vilket 

visar på en positiv utveckling i synen på medarbetarna som kunskapsbärare och ett 

kunskapskapital. De relationsinriktade egenskaperna innefattar att kunna lyssna, ge stöd och 

visa omtanke, visa uppskattning och tillit, ha samarbetsförmåga, vara ärlig, kunna hantera 

stress och att vara rättvis. Att kunna hantera och balansera dessa pedagogiska frågor samt att 

ha en fingertoppskänsla har visat sig vara viktigt enligt studierna (ss. 17-19). Som nämndes i 

bakgrunden angående McGregors X-teori utvecklade han även Y-teori. Y-teorin (1966, ss. 

42-43) har som antagande att genomsnittsmänniskan ser arbete och ansträngning som 

någonting naturligt och stimulerande. Yttre kontroll om hot eller sanktioner är någonting som 

man reagerar negativt emot utan motiveras av inre belöningar av själva engagemanget att nå 

målen. Genomsnittsmänniskan är initiativrik och utövar självstyrning och självkontroll mot 

mål som de är engagerade i och söker ansvar. Vidare är de fantasirika, intellektuella och 

kreativa och kapabla till att lösa organisatoriska problem. En ledare som har denna syn på 

människor ser då människorna som självgående, kreativa och flexibla, som kan ta ansvar och 

är aktiva. De har en förändringsoptimistisk syn på människan och har positiva förväntningar 

på dem (Maltén 2000, s. 34). 

 

William Ouchi (1981, ss. 15-21) utvecklade senare denna teori till Z-teorin där hans 

ledarskapsfilosofi går ut på att arbetstagarnas miljö och engagemang är av stor betydelse. Han 

menar att humana arbetsförhållanden ökar produktiviteten samt ger en ökad självkänsla för 

arbetstagarna. Vidare är medbestämmande bland de anställda någonting som är centralt i hans 
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teori. Den relationsinriktade ledardimensionen är en kombinerad syn mellan individers styrka 

och gruppens krafter. Sociala grupper och nätverk stimulerar medlemmarnas ansvarstagande 

vilket underlättar för ledaren då dennes uppgifter handlar mycket om delegering av ansvar, 

befogenheter och resurser. Någonting som även ingår i den relationsinriktade 

ledardimensionen är att ledaren bör skapa ett gott klimat där trygghet och medarbetarsamtal 

gör att den framgång som skapas kommer ifrån arbetstagarna. Pedagogiken inom denna 

dimension handlar helt enkelt om att satsa på de mänskliga resurserna. En pedagogisk ledare 

bör uppmuntra medarbetarnas kreativitet och utvecklingspotential genom kontinuerliga 

utbildningar där medarbetarna gärna kan vara med och utforma utbildningarna. Den 

relationsinriktade ledaren bör även vara flexibel och samarbetsvillig. Vidare bör denne ha en 

vidsynthet i den bemärkelsen att kunna tänka i nya och kreativa banor samt ha en stor 

inlevelseförmåga och empati. (Maltén 2000, ss. 177-180) 

 

4.4 Den förnyelseinriktade ledardimensionen 
 
Både de målinriktade och relationsinriktade dimensionerna har en stark koppling till den 

förnyelseinriktade ledardimensionen. Detta eftersom när man uppnått målen måste dessa 

förnyas och ofta finns det nya relationer som behöver vårdas. Förnyelse, utveckling, livslångt 

lärande och förändring är en central uppgift för en ledare att uppnå och det gäller att få 

arbetstagarna med sig vilket gör att man kan likställa förnyelseinriktat ledarskap med ett 

transformativt ledarskap. (Maltén 2000, ss. 180-182) Som vi tidigare nämnt är medarbetarna i 

kunskapsintensiva företag den viktigaste resursen i företaget och med kunskapsintensiva 

företag menar vi företag som har en stor mängd kunskapsarbetare (intellektuellt och kreativt 

arbete) och definieras av att det är kunskapen som är det primära i deras arbete (Hislop 2009, 

s. 75). Just denna resurs behöver ständigt växa, utvecklas och förnyas och därför behöver det 

pedagogiska ledarskapet uppmuntra till lärande. En av ledarens uppgifter är att påverka sina 

anställda men för att det ska vara pedagogiskt bör ledaren vara öppen för andra åsikter och 

synsätt och visa engagemang och delaktighet i arbetsprocessen. Den förnyelseinriktade 

ledarskapsdimensionen går mycket ut på att skapa visioner som vägleder organisationens 

arbete. Precis som i den målinriktade dimensionen är det viktigt att kommunicera dessa 

visioner på ett så bra sätt som möjligt för att få medarbetarna att känna engagemang och 

inlevelse. Därför bör ledaren utstråla förtroende, kompetens, beslutsamhet och mod (Maltén 

2000, s. 181).  
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4.5 Situationsinriktat ledarskap 
 
Det är ofta att det är situationen som organisationen befinner sig i som avgör vilken typ av 

ledarskap som är lämpligast. Därför är det av vikt att ledarskapet kan vara flexibelt och 

situationsanpassat. Val av ledarskapsdimension kan påverkas av faktorer som medarbetarnas 

kompetens, mognad och innovationsbenägenhet. Uppgiftens natur och svårighetsgrad kan 

även de ställa krav på ett visst ledarskap. (Maltén 2000, s. 185) Paul Hersey och Ken 

Blanchard har i boken Management of Organizational Behavior (1982) diskuterat kring 

gruppers mognadsnivås betydelse för val av ledarskap. Angående mognaden kan en nybildad 

och i det här avseendet en omogen grupp kräva ett mer handfast ledarskap där ledaren går in 

och instruerar och på det viset blir ledarskapet uppgiftsorienterat. När gruppen senare växer in 

i uppgiften kan ledaren då gå in i en mer individ- och relationsinriktat ledarskap och därmed 

kunna sälja in arbetet. När gruppen senare i mognadsprocessen blir trygga med uppgiften kan 

ledaren överlåta en del ansvar och erbjuda gruppmedlemmarna ett medbestämmande. När 

sedan full mognad har uppnåtts i gruppen kan ledaren delegera ansvaret och på ett 

individorienterat sätt leda verksamheten. (a.a.) 

 

4.6 Etikinriktat ledarskap 
 
Den sista men minst lika viktiga dimensionen inom pedagogiskt ledarskap handlar om de 

etiska aspekter som en ledare bör ha i åtanke. Det etiska ledarskapet handlar om att: 

 

• Stimulera andra att uppnå sina mål vilket ger den optimala utvecklingen för 

organisationen. 

• Arbeta genom andra och samtidigt behålla lojaliteten mot ägare, ledningsgrupp och 

övriga medarbetare. 

• Skapa en känslomässig trygghet för medlemmarna i organisationen genom att visa 

medkänsla, bekräftelse och få medlemmarna att känna sig sedda. 

• Engagera sig för såväl yrkesmässiga som personrelaterade problem som kan uppstå. 

• Vara en god kommunikatör genom att aktivt lyssna och försöka förstå. Detta i 

kombination med att skapa sociala kontakter, visa personlig närvaro och föra dialoger 

på både intellektuella som emotionella plan. 

• Skapa en meningsfullhet för medarbetarna. En människa behöver se mening i varför 

de utför uppgifterna för att kunna motivera sig. (Maltén 2000, s. 187) 
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4.7 Sammanfattning 
 
För att kunna studera det pedagogiska ledarskapet i organisationer som arbetar enligt 

organisationsmodellen eller filosofin lean production krävs det en god förståelse för vad 

pedagogiskt ledarskap innefattar. I föregående teoridel har vi beskrivit Arne Malténs 

definitioner av vad ett pedagogiskt ledarskap består av. Vad som även är viktigt att nämna är 

de underliggande teorier som gav Maltén inspiration till sin egen definition och som stödjer 

hans teori. Vi har läst om McGregors (1966) X- och Y- teori och William Ouchis (1981) 

utveckling av detta till Z-teorin. Malténs definitioner om pedagogiskt ledarskap kommer att 

vara vårt analysredskap för att kunna tolka, förstå och skapa en uppfattning till kommande 

analys och diskussions-del. Att nämna de underliggande teorierna ger oss dock en djupare 

förståelse för vad de olika dimensionerna handlar om och bättre förutsättningar för en valid 

slutsats.  
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5 Metod 
 
I denna del av uppsatsen redogör vi för vårt tillvägagångssätt, varför vi valde den metod som 

vi gjorde, vilka etiska överväganden vi gjorde samt hur vi behandlade den insamlade empirin. 

Vi kommer även att redogöra för frågor om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

5.1 Förutsättningar 
 
Att ha en god teoretisk förståelse och kunskap om tidigare forskning är av stor vikt då man 

vill formulera de frågeställningar man strävar att finna svar på (Hjerm, Lindgren & Nilsson 

2014, s. 19). Personalvetarprogrammet har under vår studietid delgett oss kurser inom 

sociologi och pedagogik som kan relateras till ämnet i uppsatsen. Kurserna som vi har 

behandlat är organisationsteori i sociologi A, vuxnas lärande i pedagogik A och organisation 

och lärande i pedagogik B. Dessa kurser har hjälpt oss att få goda förkunskaper som hjälper 

oss att bli väl insatta i ämnet. Som nämndes tidigare i inledningen har vi båda tidigare 

anställning inom industrier som arbetar enligt Lean Production. 

  

5.2 Val av metod 
 
Denna uppsats bygger på intervjuer som datainsamlingsmetod. Valet av metod bygger på vårt 

syfte och våra frågeställningar som är av kvalitativ karaktär. Intervjumetoden som vi använder 

oss av är av semistrukturerad karaktär (Hjerm et al. 2014, ss. 150-151). Här får vi struktur 

genom att ställa samman tematiserade huvudfrågor till informanterna och flexibilitet genom 

att öppna upp för eventuella följdfrågor som kan uppstå. Detta leder till mindre styrning från 

intervjuarens sida och ökar den sociala interaktionen mellan parterna som i sin tur kan hjälpa 

oss att få en djupare förståelse för fenomenet. Då vi ställer samma huvudfrågor till samtliga 

informanter underlättar detta även vår analysdel och ökar validiteten. 

  

5.3 Urval 
 
Det fanns ett intresse från vår sida att undersöka synen på pedagogiskt ledarskap från både 

ledare och medarbetare då det kan förekomma en intressekonflikt parterna mellan. Då fokus 

låg på att skaffa intervjupersoner som arbetar enligt Lean Production använde vi oss av ett 

strategiskt urval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, ss. 154-158). Genom 
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urvalsmetoden valde vi systematiskt ut intervjupersoner på chefsnivå utifrån på förhand 

bestämda kriterier. Dessa kriterier var att de skulle ha personal som rapporterade till dem och 

även vara väl insatta i arbetet med Lean Production med god förståelse för principerna bakom. 

Att komma i kontakt med medarbetare visade sig vara en mer komplicerad uppgift. Här 

frågade vi individerna på chefsnivå, om de kunde bistå med en medarbetare. Urvalet blev 

därför ett icke-slumpmässigt urval i form av ett snöbollsurval (Esaiasson et al. 2012, s. 189). 

 

5.4 Intervjupersoner 
 
Vi har valt att intervjua sex personer från tre organisationer som arbetar enligt Lean 

Production. Av dessa sex är tre personer på en högre chefsnivå och tre på medarbetarnivå. 

Detta ger oss ett scenario där vi får en chef och en medarbetare från var organisation. 

Beskrivning av organisationerna och intervjupersonerna sker i introduktionen i 

resultatkapitlet. 

 

5.5 Förberedelse och genomförande av intervjuer 
 
Förberedelserna kretsade kring att utforma en intervjuguide som överför uppsatsens 

problemställning till konkretiserade teman med underliggande frågor. Genom användandet av 

en intervjuguide minskade vi risken för att tappa viktiga ämnesområden som vi vill belysa. 

Guiden hjälpte oss även att ha uppsikt på vilka områden vi hade berört och vilka vi hade kvar. 

Frågorna i intervjuguiden var utformade på ett klart och tydligt sätt för att undvika 

missförstånd. Vi försökte även att undvika ledande frågor då detta kunde påverka svaret vi får 

från informanten. (Dalen 2007, ss. 31-32) Två guider utformades, en till chefer och en till 

medarbetare. Frågorna i guiderna var av samma karaktär så att de skulle spegla samma ämne 

fast ur var grupps perspektiv. Före intervjutillfällena genomförde vi en provintervju med två 

studenter. Anledningen till detta var att testa oss själva som intervjuare för att se om vi kunde 

genomföra intervjun på ett professionellt sätt samt bli mer bekväm med rollen. En ytterligare 

anledning var att ta reda på om våra frågor behövde någon form av förtydligande (a.a. 2007, s. 

36). 

 

Tre av intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplats och tre genomfördes över telefon. 

Anledningen till telefonintervjun var att organisationen var verksam i södra Sverige och hade 

därför varit tidskrävande att genomföra på plats. Fördelen som kan dras av detta är att man 
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inte är bunden till intervjupersoner som är belägna till samma ort. Nackdelen är att den 

personliga interaktionen försvinner och möjligheten till att få fram rika och detaljerade 

beskrivningar minskar (Kvale & Brinkmann 2009, s. 165). Båda författarna medverkade vid 

samtliga intervjutillfällen där en av oss agerade som intervjuledare och en förde anteckningar, 

skötte ljudupptagningen och inflikade eventuella frågor som intervjuledaren missade. Vid 

samtliga tillfällen var respondenten ensam. Intervjuerna med ledarna tog mellan 60-80 

minuter per intervju medans intervjuerna med medarbetarna tog mellan 50-75 minuter styck. 

Att de var aningen kortare berodde på att medarbetarnas intervjuguide inte innehöll lika 

många frågor. Från början planerade vi att inkludera intervjupersoner från ytterligare två 

organisationer d.v.s. två ledare och två medarbetare till. Tidsramen gjorde dock att vi blev 

tvungna att utesluta de två sista då vi inte hann boka in tid för intervju före deadline. Med 

detta i åtanke var våra sex intervjuer innehållsrika med relevanta följdfrågor. Vi anser att detta 

väger upp det ringa antalet.  

 

5.6 Databehandling 
 
Vi spelade in samtliga intervjuer med hjälp av ljudupptagningshjälpmedel. Detta valde vi för 

att vi ville få svaren uttryckta med informantens egna ord (Dalen 2007, s. 33) Dessa 

ljudupptagningar transkriberades och skrevs därefter ut i A4-format för att lättare kunna 

överskåda materialet. Vi använde oss av en bredare kodningsprocess (Hjerm et al. 2014, s. 

56). Här identifierar vi passager i texterna som kan hänföras till de tematiska områdena vi 

hade i vår intervjuguide. För att underlätta överskådligheten gav vi vart tema en distinkt färg. 

Detta hjälpte oss att urskilja passager i texten som inte nödvändigtvis föll under samma stycke 

i intervjuguiden. Genom att jämföra uttalanden från chef och från medarbetare och se vilka 

som stämde överens och vilka som skiljde sig åt kunde vi skaffa oss en opartisk uppfattning 

om hur ledarskapet verkligen ter sig i de utvalda organisationerna. 

 

5.7 Etiska överväganden 
 
Vid intervjutillfällena var vi noga med att följa de fyra forskningsetiska principerna nämligen 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). I korrespondensen med respondenterna berättade vi om de villkor 

som gällde för informanten i syfte att kunna få deras informerade samtycke. Inför intervjuerna 

berättade vi även för informanterna om att deras deltagande var frivilligt och att de hade rätten 
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att avbryta intervjun om de så valde det. Vi informerade även om att deras personuppgifter 

och annat identifierbart material kommer att hanteras konfidentiellt och enbart för vår studie. 

Då detta är en uppsats på c-nivå behövde vi även informera om att uppsatsen kommer att 

publiceras offentligt. Vi upptäckte vissa komplikationer med konfidentialitetskravet då 

samtliga respondenter vi fick var från kontaktpersoner. Vi var noga med att respondenterna 

fick god förståelse för de etiska principerna och att deras samtycke var väl grundade i dessa. 

Genom kodningsprocessen var det även viktigt för oss att sålla ut eventuella personliga åsikter 

från fakta. Detta ledde till att det som yttrades under intervjun och som inte hade någon vikt 

för studien skulle inte kunna missgynna respondenten. Med detta i tanke kommer vi att 

behandla samtliga respondenter likvärdigt och göra vårt yttersta för att säkra deras 

anonymitet. 

 

5.8 Val av litteratur 
 
Vi har använt oss av Arne Malténs Det Pedagogiska Ledarskapet (2000) som grundval för 

vårt teoretiska ramverk. Litteraturen fann vi genom DISA Uppsala universitetskatalog som 

toppsökning. För att få en djupare förståelse av Malténs teori har vi även undersökt 

ursprungskällorna och vad de ursprungliga upphovsmännen har medfört i ämnet och till 

Malténs dimensioner om det pedagogiska ledarskapet. För att kunna öka vår egen förståelse 

av ämnet har vi även sökt litteratur i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar via 

DIVA Uppsala universitetskatalog. De sökord som vi har använt var t.ex. pedagogiskt 

ledarskap, ledarskap, Lean Production, Lean Management. 

 

5.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
En kvalitativ studie som denna medför vissa svårigheter när det gäller att mäta reliabiliteten. 

Reliabiliteten syftar till kvaliteten på våra undersökningar och sägs vara hög om likadana 

undersökningar resulterar i samma resultat (Hjerm et al. 2014, s. 94). Att kunna få samma 

resultat i en kvalitativ undersökning är närmast omöjligt då datainsamlingen bygger på 

intervjuer. Att genomföra intervjuerna igen skulle med stor sannolikhet producera fram 

förändringar i svaren, även om frågorna är desamma. Vad som styrker reliabiliteten i vår 

uppsats är användningen av tillförlitliga hjälpmedel vid ljudupptagning samt att, genom 

utbildningen, fått en god förförståelse för ämnet i fråga.  
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Då studien strävar efter att undersöka ett mer komplicerat begrepp som pedagogiskt ledarskap 

kan validitetsproblemen bli mer påtagliga (Esaiasson et al. 2012, s. 59). Arne Malténs 

definitioner av pedagogiskt ledarskap är erkända både inom ämnet pedagogik och ledarskap. 

Genom att använda dessa definitioner som analysredskap samt att ha dem i åtanke genom 

forskningsprocessen erhåller vi en viss begreppsvaliditet. Att intervjua personer som under en 

längre tid har arbetat enligt Lean Production och har stor erfarenhet inom ämnet stärker även 

vår validitet. 

 

Studiens generaliserbarhet är svårare att uppskatta. Att generalisera en kvalitativ 

intervjustudie är alltid svårt då olika fenomen har en unik inre struktur och logik. 

Invändningen här är att sex intervjupersoner från tre organisationer inte är tillräckligt för att 

kunna generalisera resultatet. Dock kan studien användas som fallstudie där dessa fallen kan 

jämföras med snarlika. (Kvale & Brinkmann 2011, ss. 280-281). Ändamålet med studien är 

dock inte att dra slutsatser om hur väl det går att generalisera till andra organisationer utan 

målsättningen är att undersöka, tolka och öka förståelsen om hur det pedagogiska ledarskapet 

korrelerar med Lean Production inom de undersökta organisationerna. 
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6 Resultat 
 
Under denna del av uppsatsen presenteras det empiriska materialet. Vi kommer att presentera 

materialet utifrån Malténs ledarskapsdimensioner som även användes som tema i 

intervjuguiden. Resultatet presenteras genom sammandrag och citat från respondenternas 

uttalanden. Varje dimension inleds med ett kortare stycke som beskriver vilka ämnen som har 

berörts. I relation till vad som sägs i bakgrund och tidigare forskning angående Sörqvist 

och Börnfelts synsätt på Lean Production ställs ytterligare frågor, utanför Malténs 

dimensioner, länkat till stöttande respektive hämmande av ett pedagogiskt ledarskap. 

 

6.1 Introducerande frågor och presentation av organisation och respondenter 
 
I introduktionen ställdes frågor i syfte att få kunskap om respondenternas bakgrund, 

utbildning och erfarenheter. De blev även informerade om deras etiska rättigheter samt att de 

fick avbryta intervjun om de så ville. Nedan ges en kort presentation av de undersökta 

organisationerna.  

 

Organisation 1 är en avdelning inom den offentliga sektorn som har i uppdrag att driva och 

verkställa olika politiska frågor och beslut samt har hand om personal och lönefrågor. 

Avdelningen kommer nedan att benämnas som den kommunala avdelningen. 

 

Organisation 2 är ett dotterbolag inom en större internationell koncern. Deras uppdrag är att 

framställa och skicka produkter inom tidsramar som möter kundens krav på kvalité och 

kostnad. Den undersökta avdelningen arbetar med logistik och kommer nedan att benämnas 

som företagsavdelningen. 

 

Organisation 3 är en avdelning på ett svenskt sjukhus. Deras uppdrag är att arbeta pre 

analytiskt med provtagningar åt patienter. Organisationen kommer nedan att benämnas som 

sjukhusenheten.  

 

Nedan följer beskrivningar utav respondenterna. Vi har valt att döpa respondenterna efter 

deras position inom avdelningen, d.v.s. L1 står för ledare inom den kommunala avdelningen 

och M2 för medarbetare inom företagsavdelningen. 
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L1 som vi har valt att kalla vår första chef är en kvinna som arbetar som personalchef inom 

den kommunala avdelningen och har en personalvetarutbildning i grunden. Hon har arbetat 

som chef i ca 20 år och på den nuvarande arbetsplatsen har hon arbetat snart 1,5 år. Hon har 

12 medarbetare under sig på avdelningen. 

 

L2 är en kvinna som arbetar som mellanchef inom företagsavdelningen och är utbildad 

ingenjör. Som chef har hon arbetat i ca sex år och har fem medarbetare. Hon har arbetat i 

drygt 15 år inom koncernen men i 1,5 år på den nuvarande positionen. 

 

L3 är en kvinna som arbetar som är enhetschef på sjukhusenheten för provtagning. Hon är 

legitimerad bioanalytiker med lång bakgrund inom verksamheten. Hon har 32 medarbetare 

under sig och har ansvar för bemanning, arbetsmiljö och ekonomi. 

 

M1 är en kvinna som arbetar med L1 som chef, har arbetat på sin avdelning i 14 år och inom 

organisationen i över 20 år. Hon arbetar med löne- och personaladministration med en 

samordningsfunktion för sex löneadministratörer. 

 

M2 är en man som arbetar med L2 som chef, har arbetat på sin avdelning i 10 år. Han har 

utbildning inom grafisk design och har tidigare arbetat i logistik inom organisationen. 

 

M3 är en kvinna som jobbar med L3 som chef. Hon har en arbetsledande funktion och har en 

undersköterskeutbildning och en lång bakgrund inom vården generellt. På arbetsplatsen har 

hon jobbat i ca nio år. 

 

6.2 Mål 
 
I denna dimension karakteriserades frågorna om hur det pedagogiska ledarskapet yttrar sig när 

målen för verksamheten utformas. Enligt Maltén bör målen vara realistiska, mätbara, tidsatta, 

konsekventa för att uppnå en hög tydlighet i hur de kommuniceras ut i organisationen (Maltén 

2000, ss. 171-177). Som Maltén nämner kan det hindra missförstånd och konflikter. Enligt 

Maltén motiveras och engageras anställda av delaktighet och ansvar och det är någonting som 

behandlas i den målinriktade dimensionen. Hur ser cheferna på denna dimension och 

överensstämmer bilden med hur medarbetarna upplever det?  
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På frågan om hur målen sätts på avdelningarna är svaren ganska överensstämmande. De 

övergripande målen kommer från ledningen, nämnder, kommunstyrelse och politiker d.v.s. att 

de kommer ovanifrån. De bryts sedan ner i mindre delar som respektive avdelning får ansvara 

över. Ett svar på frågan som gemensamt kan beskriva chefernas svar kommer från L2: “I 

slutet av föregående år ska målen vara satta på allra högsta nivå av fabriksledningen så att vi 

sedan på underliggande avdelningar kan börja bearbeta det för att kunna ha individuella mål 

så småningom” 

 

Syftet med denna fråga var att undersöka om och på vilket sätt Malténs beskrivning av att 

målen tidigare har formulerats genom toppstyrning där chefer och ledning utformar målen 

men att det numera svängt till bottom up. För att knyta an till vårt syfte och frågeställning 

undersökte vi medarbetarnas inflytande och delaktighet kring utformandet av målen. Maltén 

beskriver i dimensionen hur målen numera utformas genom dialog mellan ledare och 

medarbetarna (a.a.). Med detta i åtanke frågade vi både medarbetare och chefer hur deras 

delaktighet ser ut. L3 svarar: 

 

På handlingsplanen så har vi varje medarbetare med. Några är ansvariga och sedan 

beror det på vilka aktiviteter vi har valt att göra. Så vi har valt de personer som kan 

driva den frågan och så stämmer jag av genom att skicka mejl och stämma av hur det 

har gått och hur långt ni har kommit, hur ni tänker och om de har några frågor kring 

det, om hinder och eventuellt stöd.  

 

Medarbetaren M3 på sjukhusavdelningen bekräftar L3:s svar på frågan: “Ja hos oss så sitter vi 

och går igenom det med hela arbetsgruppen för att sätta mål, för 2014 nu då. Så det gör vi 

gemensamt i arbetsgruppen och med chefen då förstås”. 

 

Vad vi kan se utifrån alla intervjuer med medarbetare och chefer angående hur målen 

formuleras och utformas på avdelningsnivå är att det råder en stor delaktighet från bådas sida 

med undantag från företagsavdelningen. L2 som är mellanchef på företaget menar att det är 

cheferna på respektive avdelning som fastställer målen. För att höra medarbetarens åsikt om 

detta menar M2 att alla har olika roller och ansvar men att möjligheten att påverka ligger 

inom ens eget ansvarsområde. Delaktigheten i de individuella målen är självklar och han 

menar att ju närmre målen kommer honom personligen desto större är möjligheterna att 

påverka. Samtliga chefer understryker att det är dem som har huvudansvaret för att 
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verksamhetens mål ska uppfyllas men att medarbetarnas individuella ansvar är en minst lika 

viktig del i arbetet. Efter att ha intervjuat de tre medarbetarna bekräftar de chefernas version. 

Ouchi kompletterar Malténs dimension om att ledarskapet är en kombinerad syn mellan 

individers styrka och gruppens krafter (Ouchi 1981, ss. 15-21). Vad vi ville undersöka här var 

ledarens inflytande efter att ansvar och befogenheter har delegerats. Samtliga ledare i studien 

försöker att minimera sin påverkan på individer och grupper efter att ansvar har delegerats ut. 

Medarbetare från den kommunala avdelningen och sjukhusenheten uttrycker välvilja över att 

få fria tyglar. M2 skiljer sig från de övriga: “Jag tycker däremot att ibland tenderar det att bli 

lite väl fritt ibland med risk att du själv tar på dig för mycket. Att du går in i andra områden 

som man kanske inte mäktar med alltid”. 

 

Som vi tog upp tidigare bör de mål som fastställs vara realistiska, tidsatta och mätbara enligt 

Maltén (2000, s. 175). Eftersom företaget var den enda organisationen där avdelningscheferna 

själva utformar målen för verksamheten var M2 den enda av de intervjuade medarbetarna som 

tvekade i frågan huruvida målen som fastställts var realistiska. M2 menade att individuella 

målen uppfattas som mer realistiska då möjligheten att påverka dem är större än de 

övergripande. När L2 fick samma fråga fick vi svaret att målen är tuffa och utmanande men 

absolut realistiska. Detta gör även att samtliga medarbetare, utom M2 som arbetar på 

företaget, svarade otvivelaktigt positivt på frågan om huruvida de kan påverka en deadline på 

när målet ska vara uppfyllt. M2 förklarade det med att det ibland kan vara andra avdelningar 

som sätter deadlines för dem t.ex. när de ska vara leveransklara med en produkt men att de för 

övrigt har goda möjligheter att påverka en deadline. Tydligheten i realistiska och tidsatta mål 

som är mätbara är enligt Maltén viktiga aspekter för att undvika missförstånd och konflikter. 

Samtliga undersökta avdelningar svarade positivt på frågan huruvida de satta målen är 

mätbara och tidsatta. Inom den kommunala avdelningen svarar L1 att det är viktigt att målen 

är realistiska så att de hela tiden kan mäta utfallen av planerade aktiviteter.  

 

Maltén nämner i den målinriktade ledardimensionen att målen som sätts bör vara konsekventa 

(2000, s. 175). Här svarar både L2 från företagsavdelningen och L3 från sjukhusenheten att 

målen de sätter inte ändras om det inte sker någonting akut. Inom den kommunala 

avdelningen menar L1 att eftersom många beslut kommer från politikerna kan de ändra 

fastställda mål men att hon då snarast förankrar det hos medarbetare och chefer. Hon medger 

att detta system inte är optimalt och att de ser över verksamhetsplaneringssystemet. M1 

upplever inte det generellt som ett problem utan menar om fastställda mål måste ändras kan 



25	  
	  

det vara ett bra tillfälle för att stanna upp och fundera kring vad man behöver göra för att 

komma vidare. 

 

Som Maltén tar upp i den målinriktade ledarskapsdimensionen ger möjligheten till ansvar 

förutsättningar för en god handlingsfrihet hos medarbetarna och lärande inom organisationen. 

Inom den kommunala avdelningen poängterar L1 att ansvaret ligger mycket på individen att 

inom givna ramar komma med förslag på ändringar och förbättringar. M1 upplever här också 

att hon får gehör för de frågor och förslag som hon tar upp. På företagsavdelningen nämner 

L2 flera gånger under intervjun hierarkins betydelse i frågor som målformulering och 

ansvarsfördelning och nämner även här att beroende på rollen och positionen på avdelningen 

kan handlingsfriheten se olika ut. M2 bekräftar detta påstående då han säger: “Det finns ju 

någon form av tydliga roller och jag tycker att det finns rätt mycket handlingsfrihet kopplat 

till det här men det har också att göra med hur processen ser ut” 

 

På sjukhusenheten beskriver L3 att medarbetarnas medinflytande är mycket högt eftersom de 

jobbar relativt självständigt i olika grupper som är kopplat till förbättringsarbetet. Målen sätts 

i samråd med chefen och gruppen har även en budget att förhålla sig till. M3 bekräftar att på 

avdelningsnivå är handlingsfriheten väldigt hög. 

 

Vi har i den målinriktade ledardimensionen undersökt hur kommunikation fungerar. Samtliga 

ledare berättar att de lägger stor vikt vid att kommunicera ut avdelningens mål. Enligt ledarna 

skapar detta engagemang och motivation hos medarbetarna vilket bekräftas av medarbetarna. 

Samtliga intervjuade chefer och medarbetare bekräftade att målstyrningstavlorna är ett viktigt 

verktyg i deras verksamhet när mål ska kommuniceras. L2 beskriver kommunikationen av 

mål på detta vis: 

 

Det börjar med att alla chefer får tydligt: Vad står målen för? Hur mäter vi dem? Vad är 

förväntningarna på dig som chef? Individernas förväntningar? Hur kommer det här att 

mätas i slutet av året? Sedan förmedlar vi målen avdelningsvis till medarbetarna vid 

våra tavelmöten som kallas daily management. 

 

Vidare nämner L1 att kommunikationen av mål, förutom vid tavelmöten, ofta sker vid 

arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal och gärna i så god tid som möjligt för att ge möjlighet 

till diskussion för vad som är rimligt. L3 betonar också vikten av kommunikation och att det 
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sker på ett sådant sätt att medarbetarna förstår syftet och relevansen för just dem. Vid de 

avdelningar vi besökte kunde vi tydligt se de målstyrningstavlor ledarna använde sig av för att 

kommunicera ut målen. På dessa tavlor kunde man tydligt se vilka målen var, hur långt man 

hade kommit och vad det beräknade utfallet var. Målstyrningstavlor är ett klassiskt verktyg 

inom Lean Production som kännetecknar hur kommunikationen kring målen och resultaten, 

principer och visioner sprids. (Sörqvist 2013, s. 206)  

 

6.3 Relation 
 
Utifrån vad som ingår i Malténs dimension om relationsinriktat ledarskap (2000, ss. 177-180) 

har vi valt undersöka hur cheferna och medarbetarna ser på bland annat människosyn, 

arbetsmiljö och klimat samt ansvar. Vi har även undersökt hur de möter behov av 

kompetensutveckling och möjligheter för de anställda att framställa idéer.  

 

Dimensionen inledes med frågan om människosyn. Maltén har i sin dimension om relationer 

bl.a. tagit inspiration från McGregors X, Y-teori (1966 ss. 42-43). Samtliga respondenter blev 

informerade om teorin och fick uttala sig om vilken människosyn ledarna hade kopplat till 

sina medarbetare och hur medarbetarna uppfattade ledarnas syn på dem. På den kommunala 

avdelningen och på sjukhusenheten var svaren enhetliga mellan ledare och medarbetare. 

Svaren visade på att människosynen de förehåller sig till är Y-teorin d.v.s. att människan har 

en vilja till att arbeta och visa kreativitet. På företagsavdelningen förespråkar L2 tydligt Y-

teorin. M2 uttryckte inte direkt vilken teori han förhöll sig till utan pratade mer om en 

organisation där det finns frihet och möjlighet till självstyre.  

 

Som vi tidigare skrev i stycket om relationsinriktad ledardimension har arbetsförhållandena 

och klimatet på arbetsplatsen en stor påverkan på produktiviteten och självkänslan för 

medarbetarna. Samtliga ledare uttrycker vikten av att medarbetarna ska känna engagemang 

och meningsfullhet i sitt arbete. De tillägger även vikten av att erkänna medarbetarnas insatser 

som bidragande faktorer till organisationens ändamål. L2 nämner i intervjun att chefer får gå 

igenom coaching utbildning för att bättre kunna stötta sina medarbetare och få dem att känna 

meningsfullhet i arbetet. L2 nämner, på hennes avdelning, att man i vissa avseenden märker 

problem med arbetsmiljön först när de börjar ske men att då snabbt utreda upphovet till 

problemet och hur man på bästa sätt kan lösa det. L2 kommer med följande påstående: 
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Vad säger leanprincipen? Vad är principiellt rätt? Nä men det är inte det vi håller på 

med just nu! Det är inte att jobba enligt principerna i att jobba i ett leant företag så jag 

har försökt att lägga mycket tid åt att diskutera med alla våra medarbetare och de olika 

situationer som har uppkommit. Vad var det som hände här? Jo men det här är inte alls 

enligt det som vi har tänkt oss! och då försöka vända det till något positivt. 

 

Vad L2 refererar till här är de 14 principer enligt Jeffrey Liker (2004, ss. 61-66) som vi 

nämnde i under stycket bakgrund och tidigare forskning. På företagsavdelningen så genomför 

man medarbetarundersökningar en gång var 18:e månad i syftet att förbättra arbetsmiljön. 

Även på sjukhusenheten har man utfört kulturmätningar om ämnet. L3 kommer med följande 

påstående: “Vi hade olika påståenden där man först fick bestämma var man vill vara och 

sedan fick man sätta ett kryss vart man är idag och så hittade vi gapet och funderade på, okej 

vad ska vi göra för att komma dit vi verkligen vill?” Samtliga medarbetare uttrycker en 

välvilja med graden av uppmuntran och känsla av stöttande från ledning. Medarbetarna 

erkänner också sitt eget ansvar att bidra till en god arbetsmiljö och ett gott klimat. 

 

Relationsinriktat ledarskap inriktar sig även på kompetensutveckling och möjligheter för de 

anställda att framställa idéer. Om vi börjar med att fokusera på kompetensutveckling bedrivs 

detta av samtliga organisationer både från de övergripande målsättningarna som 

organisationen har och utifrån de individuella målen som sätts under medarbetarsamtal. 

Samtliga medarbetare kände att deras chans till att påverka valet av utbildning var stor men att 

ansvaret, på att driva frågan och öppna en dialog med ledaren, låg på deras axlar. 

 

På frågan om personalen utbildas inom Lean Production får vi svaren att samtliga undersökta 

organisationer har haft eller för närvarande bedriver utbildningar för personalen. 

Företagsavdelningen skiljer sig här då de menar att de har haft det tuff de senaste åren och att 

de har varit tvungna att dra in på den utbildningen men ska ta upp den så fort tillfälle ges. 

Detta bekräftar M3 och medger att det finns en brist i att inte utbildningen finns kvar. Han 

säger: “Jag kan tycka att det skulle nog inte skada om man följde upp precis som allt annat. 

Det kommer nytt folk som inte fått höra de här sakerna och vi kanske alla behöver höra dem 

samtidigt för att alla ska kunna ta del av samma information” 

 

Förutsatt att det låg inom kostnads och tidsramen och att det kunde länkas till organisationens 

mål kunde medarbetarna, genom utbildningar, anskaffa sig den kompetens de ansåg sig 
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behöva. Utifrån perspektivet om medinflytande ställde vi även frågan om det fanns forum för 

medarbetare att presentera sina idéer. Företagsavdelningen och sjukhusenheten hade tydliga 

riktlinjer på hur medarbetare kan framställa sina idéer. På företagsavdelningen beskriver M2 

ett rum med anslagstavlor:  

 

Kommer vi på förbättringar så kan vi flagga dem där. Sedan har vi ett möte när det 

kommit upp nya intressanta tankar. Så går vi igenom det och så kan vi banka det. Låg 

kostnad, hög effektivitet, bra då kör vi på det. Sedan kan motsatsen finnas att det är 

något som kostar pengar och tar tid men det kanske ändå är effektivt och då kan det bli 

ett projekt istället. Det är ett forum för att presentera idéer. 

 

Även M3 kom med ett tydligt exempel på detta: 

 

Dels har vi våra möten där man kan framföra tankar och idéer. Man kan lägga 

förbättringsförslag om man vill det, både på enheten och på kliniken. Vi har 

utvecklingssektioner som man kan ringa till om det är något så det finns absolut 

möjlighet. 

 

Ett exempel på gehör från ledning är att några av medarbetarnas idéer på sjukhusenheten hade 

implementerats som styrdokument för hela sjukhuset. På den kommunala avdelningen så 

framgår det inte tydligt hur detta kan gå till väga. Här pekar man mer på kommunikation och 

att man förutsätter att medarbetare framför sina idéer om de har några.  

 

6.4 Förnyelse 
 
De pedagogiska aspekterna på en ledare i denna dimension kretsar kring hur medarbetarna 

motiveras vid förändringsarbete samt ledarens och medarbetarnas delaktighet i de olika 

förändringsprocesser som sker (Maltén 2000, ss. 180-185). 

 

Under punkten motivation ser vi skillnader i samtliga organisationer. På den kommunala 

avdelningen berättar L1 att delaktigheten och påverkan är en stor motivationsfaktor men 

framförallt ska ett aktivt bidragande till förändringsprocessen generera monetär belöning. M1 

nämner även att det är uttalat i organisationen att medarbetarna ska arbeta med ständigt 

förbättringsarbete. M1 nämner att det även finns en avdelning dedikerad till just detta 
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ändamål. På företagsavdelningen förespråkar L2 att energi läggs på förarbetet med att få 

medarbetarna att förstå varför förändringen ska ske, strategin bakom förändringsprocessen 

samt eventuella konsekvenserna som förändringen kan bidra med. L2 erkänner dock 

svårigheterna bakom detta arbete med att implementera detta tankesätt på samtliga nivåer i 

hierarkin. M2 kommer med följande påstående: 

 

Jag tycker oftast att det är positivt när det händer något. Men det är alltid 

lättare om man motiveras och får en förklaring. Det får ju gärna bygga på 

någonting, att man ger ett motiv. Då är det ju lättare att förstå. 

 

På sjukhusenheten förespråkar L3 samma proaktiva motivering som L2. Något som urskiljer 

sjukhusenheten är att L3 använder sig av utsedda gruppledare för att föra vidare budskapet om 

förändring och få dem att motivera sina kollegor. M3 säger så här om saken: “Sedan så 

delegerar L3 till mig och sedan får jag arbeta med medarbetarna att nu kör vi grupper och vi 

inspirerar varandra att fortsätta utvecklas”. 

 

En ledares delaktighet i förändringsprocesser är, enligt Maltén, väsentlig för att främja det 

pedagogiska ledarskapet. Det råder konsensus mellan ledare och medarbetare i den 

benämningen att samtliga anser att stor delaktighet från ledarna skapar goda förutsättningar 

för medarbetare att arbeta med förändringar. Med denna vetskap strävar samtliga ledare efter 

hög delaktighet då de är medvetna om att det är grunden för att en förändring ska lyckas. L2 

berättar dock att delaktigheten har varierat beroende på hur målen har utformats. För att 

återkoppla till vår frågeställning om medarbetares medinflytande ställde vi frågan om hur 

deras delaktighet i förändringsarbete ser ut. På den kommunala avdelningen anser M1 att 

delaktigheten är hög och att det är en stor del i det vardagliga arbetet. L1 nämner att de arbetar 

mycket med coachande ledarskap för att främja att medarbetare blir mer drivande i 

förändringsarbetet. På sjukhusenheten delas samtliga medarbetare in i arbetsgrupper som 

fokuserar på förändringsfrågor. Arbetsgrupperna beslutar, i korrespondens med ledaren, vilka 

förbättringsfrågor de ska prioritera. Delaktigheten för medarbetarna i företaget varierar 

beroende på vilken nivå i hierarkin förändringen sker på. M2 uttrycker möjligheter till att 

påverka om det ligger på en lägre nivå och det är någonting som berör honom själv.  
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6.5 Situation 
 
Under denna dimension har vi undersökt hur flexibel ledaren är i sitt ledarskap och om 

medarbetaren kan se skillnader i hur ledarskapet förändras beroende på situationen. Maltén 

nämner i den situationsinriktade ledardimensionen att en ledare bör vara flexibel i sitt 

ledarskap och kunna anpassa sig efter t.ex. gruppens mognadsnivå. På frågan om hur ledarna 

ser på sitt ledarskap i olika situationer får vi likartade svar från samtliga där de beskriver 

vikten av att vara flexibel i sitt sätt att leda. L2 som har en mix av både nyanställda och 

erfarna medarbetare på företaget beskriver det så här: “Har man medarbetare som är mogna 

och väldigt självgående så behöver inte jag gå in och peta i detaljer men ibland är det ett helt 

nytt område och de klart, då måste jag bete mig på ett annat sätt som ledare och hålla lite mer 

i handen och pusha” 

 

I sammanhanget kring leanarbetet med ständiga förbättringar menar L1 att inom den 

kommunala avdelningen är mognad i gruppen inte enbart av positiv natur. Där menar hon att 

de som arbetat länge på arbetsplatsen generellt är svårare att motivera inför förnyelseprojekt. 

Hon menar då att det kräver ett mer stöttande ledarskap där hon peppar och motiverar för att 

få med sig medarbetarna. På sjukhusenheten betonar L3 vikten av att kunna vara flexibel i sitt 

ledarskap. Hon beskrev att hon tillsammans med medarbetarna arbetar efter en teori som går 

ut på att förändringen sker i “fyra rum” och där första rummet är “nöjdhet” där det krävs låg 

styrning, sedan när förändringen kommer går man in i rummet “censur” där det krävs mycket 

feedback från ledaren. Nästa rum är “förvirring” där ledaren behöver skapa struktur och ge 

stöd för att nå till sista rummet “inspiration” där det åter igen krävs konstruktiv feedback från 

ledaren. På frågan hur medarbetarna upplever att ledarskapet ändrar sig beroende på 

situationen var även de av samma uppfattning men åt motsatt håll från ledarnas syn. Samtliga 

medarbetare svarade att de inte reflekterat över det tidigare men menade generellt att de inte 

upplevde att deras ledare agerade olika beroende på situationen. Följdfrågor på dessa 

påståenden resulterade i att de är nöjda över ledarskapet och inte märker att situationen ändrar 

ledarskapet.  
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6.6 Etik 

 
I denna sista av Malténs dimensioner har vi undersökt hur ledaren visar medkänsla, 

engagemang och skapar meningsfullhet i arbetet (2000, s. 187). Vi har även frågat om 

medarbetarsamtal och om det finns ytterligare tillfällen då medarbetare kan få samtala privat 

av anledningar som personliga problem. 

 

På frågan om hur de ser på att en pedagogisk ledare bör visa medkänsla, engagemang och 

skapa meningsfullhet i arbetet anser samtliga chefer att detta är någonting naturligt för dem 

och att det är någonting som går hand i hand med de övriga ledarskapsdimensionerna. För att 

vidare undersöka ledarnas engagemang för sina anställdas situation frågade vi hur deras 

tillgänglighet för medarbetarna är. L1 svarade att det är medarbetarnas situationer och behov 

som avgör hur mycket tid hon lägger på personalen. Hon har regelbundna dialogmöten med 

de som behöver det förutom de medarbetarsamtal som alla har. Vidare säger L1 när vi 

kommer in på känslomässig trygghet, bekräftelse och att medarbetarna ska känna sig sedda: 

“ja det är viktigt att vi har den relationen eller att det finns det förtroendet och jag kan bara 

försöka att se till att de känner förtroende för mig eller tillit till mig och sedan är det ju upp till 

dem att komma”. 

 

M1 bekräftar L1:s bild och förklarar att tillgängligheten till L1 är god och att det finns goda 

möjligheter till samtal. På företagsavdelningen menar L2 att storleken på avdelningen har 

betydelse för hur mycket tid man kan lägga på sin personal. Hon menar att större avdelningar 

kräver mer styrning kring inbokade samtal, men säger att hon arbetar på en relativt liten 

avdelning vilket möjliggör för möten av mer spontan natur. Hon beskriver vikten av att kunna 

uppmärksamma och ta tag i personliga problem tidigt och tar upp ett exempel där hon gick in 

med åtgärder där en anställd visade tydliga stressymptom. M2 bekräftar att det råder ett öppet 

klimat kring tillgängligheten till chefen och att L2 på så vis visar att hon har ett engagemang 

kring medarbetarnas situation. L3 har samma uppfattning som övriga ledare i denna fråga och 

menar att hon finns tillgänglig för sina medarbetare när helst de behöver prata om något. 

Någonting som hennes medarbetare också bekräftar. 

 



32	  
	  

6.7 Lean Production som stöttande eller hämmande för ett pedagogiskt ledarskap 
 
Utöver Malténs dimensioner ställde vi mer direkta frågor angående utmaningar som de själva 

ansåg stötta eller hämma ett av Malténs dimensioner definierat, pedagogiskt ledarskap. Då 

frågorna under dimensionerna ställdes ur perspektivet pedagogiskt ledarskap siktar vi här in 

oss på ett Lean perspektiv. Meningen bakom dessa frågor var att undersöka vilken påverkan 

Lean Production hade på ledarskapet. 

 

I inledningen ställde vi frågan om hur ledarna generellt ser på kopplingen mellan Lean 

Production och pedagogiskt ledarskap och om de kan finnas en samexistens. Inom samtliga 

undersökta avdelningar anser ledarna att det finns goda möjligheter till att bedriva ett 

pedagogiskt ledarskap. L1 nämner att grunden är god då Lean Production handlar mycket om 

coaching men att vissa chefer kan känna sig hotade därför att chansen till toppstyrning 

minskar. Inom företagsavdelningen nämner även L2 att det finns goda förutsättningar men att 

utmaningen är att, som vinstdrivande företag, få lov att ägna den tid som pedagogiskt 

ledarskap kräver.  

 

Följande fråga som vi ställde kretsade kring ledare och medarbetares syn på fördelar 

respektive nackdelar som Lean Production kan har på ett pedagogiskt ledarskap. På frågan om 

fördelar frågade vi om vilka utmaningar de har känt vara stimulerande. Ledarna ger här en 

enhetlig bild att det som stimulerar är möjligheten till dialog med medarbetarna och hur detta 

underlättar för ledarna att förmedla mål och strategier och få medarbetarna att medverka i 

aktiviteter samt att kunna utbyta konstruktiv kritik. Stimulerande aspekter som medarbetarna 

förmedlar är även här den konstruktiva feedback som förmedlas mellan de två parterna. De 

menar att genom denna feedback får man möjlighet som medarbetare att bli motiverad och att 

öka sin egen kompetens för att i sin tur kunna ta ett större ansvar och öka chansen till att 

påverka.  

 

Vi har valt att ställa frågan om ledarna på något vis känner att Lean Production skulle hämma 

deras pedagogiska arbete. Här menar den kommunala avdelningen och sjukhusenheten att de 

inte känner att Lean Production på något sätt skulle hämma deras arbete. Däremot förklarar 

L3 det med att det kan vara utmanande att som chef gå från en traditionell ledarstil till att 

jobba efter leanprinciperna. Hon säger: 

 



33	  
	  

När man väl sätter igång med den här strategin som chef, eftersom det skiljer sig så 

mycket från det traditionella sättet att leda, så är det väldigt viktigt att förstå hur man 

skapar den här balansen i sig själv som chef. Man kan inte vara där och peta i allt för 

då måste man hela tiden stämma av med chefen utan man måste hitta den här balansen 

hos sig själv och förstå hur man kan både vara inne i smeten men samtidigt inte vara 

där. 

 

Företagsavdelningen är den av de undersökta avdelningar som sticker ut i denna fråga. L2 

menar att det kan vara väldigt hämmande när högre chefer kommer in och detaljstyr hennes 

verksamhet. Hon säger: 

 

Ibland kommer direktiv uppifrån, stopp med det här, de där är helt ointressant, jobba 

inte med det, det tar död på saker å ting direkt. Hämmande är också när det från 

chefsnivå eller högt uppifrån ställas detaljfrågor eller att de vill ha svar på små detaljer 

som man kan tycka är oväsentligt. Det är nog inte bara jag som känner det utan det 

känner nog hela organisationen. 

 

För att höra medarbetarnas åsikt på denna fråga fick vi svaren att de hade en gemensam 

uppfattning om att tiden var en hämmande faktor. Samtliga medarbetare ansåg att det var 

svårt att hitta och ta tid från den dagliga verksamheten till att jobba med t.ex. leanprincipen 

om arbetet med leanfilosofins ständiga förbättringar. 

 

Då två av de undersökta avdelningarna bedrivs i offentlig regi, som inte i samma drag 

associeras med Lean Production som t.ex. ett vinstdrivande företag, var det även intressant att 

fråga hur anpassningsbart Lean Production är på en kommunal avdelning respektive på en 

sjukhusenhet. Båda avdelningarna anser att strategin måste omvandlas och anpassas till 

verksamhetsmålen för en offentlig verksamhet för att kunna vara genomförbar. På 

sjukhusenheten så påpekar L3 vikten av att tänka på Lean Production som en strategi som 

man behöver tolka till sin egen verksamhet.  
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7 Analys 
 
I detta avsnitt kommer vi att utgå från de forskningsfrågor som vi presenterat under syfte och 

frågeställningar. Detta val gjorde vi för att tydliggöra kopplingen mellan vår empiri och den 

teori som vi använt oss av. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organisationers 

ledarstil påverkas av anammandet av filosofin inom Lean Production. Kan detta kombineras 

med ett pedagogiskt ledarskap och medarbetarnas medinflytande och i så fall hur? Ett 

pedagogiskt ledarskap definierar vi i enlighet med Malténs fem ledardimensioner: mål, 

relation, förnyelse, situation och etik. För att tydliggöra för läsaren tar vi bara upp 

medarbetarens åsikt om de skulle skilja sig från ledarens eller ge andra perspektiv i frågan. 

 

7.1 Hur pedagogiskt är ledarskapet inom de studerade avdelningarna som arbetar enligt 
principerna inom Lean Production? 
 
För att kunna finna svaret på frågan undersöker vi hur väl ledarna förhåller sig till 

dimensionerna och på så vis kan uppvisa den dynamik som krävs för ett pedagogiskt 

ledarskap enligt Maltén (2000, s. 170). Vad vi kan se under den målinriktade 

ledardimensionen är att samtliga ledare som arbetar under leanprinciperna förespråkar 

tidsatta, realistiska, mätbara och konsekventa mål. De är tydligt visualiserade på 

målstyrningstavlor och på så vis får medarbetarna möjligheten att ta del av resultatstyrningen 

under arbetets gång. Detta är, i enlighet med Malténs teori, en bra förutsättning för att 

pedagogiskt förhålla sig till mål för att öka tydligheten. Det vi kan se är att medarbetaren på 

företagsavdelningen har en annan version angående realismen i målen. Av detta ser vi en klar 

koppling till att de själva inte är med i utformandet av de övergripande målen och på så sätt 

inte kan påverka de målformuleringar som fastställs. Angående tydligheten i 

kommunikationen kan vi se att genom regelbundna tavelmöten, möten och diskussioner så 

kan ledarna förmedla en helhetsförståelse för organisationens mål och visioner till 

medarbetarna. I den målinriktade ledardimensionen är delaktighet och ansvar en viktig aspekt 

för att understödja en lärande organisation samt för att motivera och engagera medarbetarna. 

Då ledarna ställer sig positivt till detta genom att delegera ansvar nedåt och belyser individens 

ansvar i förändringsprocessen kan vi se att ledarna uppfyller viktiga delar i denna dimension.  

 

Den relationsinriktade ledardimensionen inleddes med en fråga om hur ledare och 

medarbetare förhåller sig till McGregors X och Y teori (1966, ss. 33-40). Genom att ställa 
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frågan kunde vi skaffa oss en uppfattning om hur ledare uppfattar medarbetarna och i sin tur 

påverkar deras ledarstil. Svaren vi fick visade att ledarnas syn och medarbetares uppfattning 

om denna syn tydligt lutade åt Y-teorin. Detta visar att ledarna ser medarbetarna som 

självgående, kreativa och flexibla, som kan ta ansvar och är aktiva. Vad som dock blev tydligt 

här var vår roll som forskare och hur den rollen påverkade respondenterna. Frågan innehöll 

känsliga element som respondenterna kanske inte ville uttala sig om. I detta fall hade svaren 

kanske blivit mer sanningsenliga om total anonymitet hade erbjudits. Vad som var intressant 

var M2:s uttalanden. Han beskrev element som stämmer överens med Y-teorin men erkände 

samtidigt att svaret på frågan inte alltid är så självklar. Han nämnde även att företaget 

influerades av ett amerikanskt tänk som kännetecknades mer av toppstyrning. Trots detta 

utstrålade respondenterna ett lugn när frågan ställdes och svaren uppfattades som genuina.  

 

Ledarna förhåller sig väl med ett pedagogiskt ledarskap gällande arbetsmiljö och klimat. Vad 

som stack ut här var L2:s uttalande om att problem i vissa avseenden uppmärksammades sent 

och att man då retroaktivt försöker lösa problemet. Även om detta kan uppfattas som 

bristande i uppmärksamheten visar det prov på samarbetsförmåga att i efterhand kunna lösa 

problemet. Då detta inte heller uttrycks som ett problem från medarbetarnas sida visar det 

prov på god kommunikationsförmåga från ledningens sida och som även är en viktig aspekt 

av ett pedagogiskt ledarskap enligt Maltén (2000, s. 175). Vidare säger Maltén att dimension 

innefattar individer som utövar självstyrning och är ansvarstagande. Detta kan relateras till 

medarbetarnas insikt om att de själva har ett ansvar som en bidragande faktor till en god 

arbetsmiljö.  

 

Medinflytandet från medarbetarna är, enligt Maltén (2000, s. 177), en viktig aspekt gällande 

pedagogiskt ledarskap. Medinflytandet genomsyrar flera dimensioner och här kommer det på 

tal i de avslutande delarna i den relationsinriktade ledarskapsdimensionen nämligen 

kompetensutveckling och framställning av idéer från medarbetarnas sida. Om vi ser på 

kompetensutveckling kan vi se att det finns ett starkt driv från ledarna att förankra valet av 

utbildning till medarbetarnas behov. Maltén påpekar att en pedagogisk ledare bör uppmuntra 

medarbetarnas utveckling genom kontinuerliga utbildningar där medarbetarna gärna får vara 

med och utforma utbildningarna. Då behovet ofta är subjektivt sker utbildningsplaneringen i 

samråd med ledare. Detta tyder på att medarbetarna har ett inflytande i valet av utbildning. Vi 

kan även se i resultatet att inom företagsavdelningen och sjukhusenheten arbetar man aktivt 

för att uppmuntra medarbetarnas kreativitet. Att det finns tydliga riktlinjer på hur man som 
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medarbetare kan framställa sina idéer och samtidigt få gehör för detta tyder på att 

medinflyttandet är högt i dessa organisationer. 

 

Under ledarskapsdimensionen förnyelse kan vi se att samtliga ledare betonar vikten av att 

motivera sina anställda inför nya utmaningar. Den proaktiva motiveringen, som L2 

förespråkar i resultatet, faller i vissa avseenden kort då den kanske inte når ut till samtliga 

medarbetare. Orsaken bakom detta kan kanske vara att företaget symboliseras mer av en 

hierarkisk struktur som tenderar att ha mer toppstyrning än vad den kommunala verksamheten 

och sjukhuset har. Att företaget ingår i en internationell koncern kan man heller inte bortse 

ifrån. Ytterligare tecken på detta ser vi även i medarbetarnas medinflytande i 

förändringsarbetet. Medarbetarna har möjligheter att påverka det som ligger nära dem men 

mer överliggande mål är svårare för dem att påverka. På den kommunala avdelningen och på 

sjukhusenheten går ledningen aktivt in för att kunna skapa en organisation som tänker nerifrån 

och upp och lyfter fram medarbetarens roll. Ledarna är delaktiga i processen och visar sig 

vara öppna för andras åsikter och synsätt som, enligt Maltén (2000, ss. 180-185), är viktiga 

uppgifter för att en ledare ska vara pedagogiskt. 

 

Maltén (2000, ss. 185-186) pratar i den situationsinriktade ledarskapsdimensionen om vikten 

av att, som ledare, kunna hantera och balansera de pedagogiska frågorna. Balansen handlar 

mycket om att ledaren lär känna sina medarbetares mognadsnivå för att kunna anpassa rätt 

form av styrning och stöttning. Här kan vi se att ledarna i de undersökta avdelningarna är 

lyhörda för vilken situation medarbetarna befinner sig i och vilka utmaningar och behov de 

kan komma att möta och anpassar sitt ledarskap därefter. Detta eftersom att medarbetarna inte 

hade reflekterat över frågan och känt ett behov av ett mer flexibelt ledarskap. Men vad vi kan 

se är att gruppens mognadsnivå påverkar ledarens sätt att styra och motivera gruppen. Hersey 

och Blanchard (1982) beskrev att en ledare lättare kan överlåta ansvar till en mogen grupp 

men som L1 beskriver kan en mogen grupp också vara trögare i uppstarten. Sjukhusenheten 

var den enda av de undersökta avdelningarna där både ledaren och medarbetarna tillsammans 

arbetar efter en speciell teori kring situationsinriktat ledarskap. Då det situationsinriktade 

ledarskapet direkt kan kopplas till ledarens dynamiska förmåga att anpassa sitt ledarskap 

kommer detta behandlas i den avslutande delen i analysen. 

 

I den sista och avslutande dimensionen i Malténs teori (2000, s. 187) om pedagogiskt 

ledarskap undersökte vi de etiska aspekter som en ledare bör ha i åtanke. Vad vi kan utläsa 
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utifrån de svar våra respondenter har givit oss är att ledarna aktivt försöker vara tillgängliga 

för sina medarbetare och tar denna fråga på stort allvar. Detta gör att förutsättningarna för 

medarbetarnas behov av att känna sig sedda och känna en känslomässig trygghet är goda. De 

etiska aspekterna inom pedagogiskt ledarskap är någonting som man ska ta hänsyn till inom 

samtliga dimensioner. Detta blir synligt då flera av de etiska punkterna vi läser om i teorin, 

kring stimulera medarbetarna, skapa meningsfullhet och att vara en god kommunikatör, tas 

upp under tidigare dimensioner. Angående att skapa meningsfullhet för medarbetarna tar vi 

exemplet med att personalen utbildas inom leanprinciperna och därmed får en djupare 

förståelse i varför de arbetar på det sättet som de gör. Att företagsavdelningen hade tillfälligt 

lagt utbildningen på is är en brist hos dem men som L2 påpekade så var hon väl medveten om 

detta och hade för avsikt att återuppta utbildningen när tillfälle gavs. Beträffande de 

resterande punkterna i den etiska dimensionen visar ledarskapet en vetskap om detta och även 

att det ska anpassas till samtliga delar av de pedagogiska dimensionerna. 

 

7.2 I vilka aspekter stöttar respektive hämmar Lean Production ett pedagogiskt ledarskap? 
 
Utifrån vad vi kan utläsa av resultatet är kommunikation en stor del av Lean Production vilket 

också stöttar ett pedagogiskt ledarskap. God kommunikation är något som genomsyrar 

samtliga av Malténs dimensioner (2000, ss. 170-187). God kommunikation krävs för att 

förmedla mål, skapa goda relationer, motivera förnyelse, delegera och stötta medarbetare samt 

för att kunna frambringa trygghet och meningsfullhet på arbetsplatsen. Vad Lean Production 

gör är att skapa tydliga strategier och rutiner för att kunna främja konstruktiv kritik och öka 

feedbacken mellan ledare och medarbetare. Angående frågan om Lean Production skulle 

kunna vara hämmande för ett pedagogiskt ledarskap kan vi urskilja två aspekter nämligen 

tiden ett pedagogiskt ledarskap kräver samt detaljstyrning ovanifrån. I tidsaspekten kan vi se 

tecken på att verksamhetens övergripande mål om att eliminera slöseri och skapa effektiva 

processer, som kännetecknar Lean Production, överskuggar de undersökta avdelningarnas 

behov på tid för att främja ett pedagogiskt ledarskap. Med detta menar vi att trots att 

avdelningarna har en viss kontroll över hur de förvaltar sin egen tid och sina egna resurser 

styrs de i slutändan av ledningens prioriteringar på organisationens huvudsakliga verksamhet. 

L2 nämnde i resultatet att inom företaget var detaljstyrning ovanifrån en förekommande 

händelse. Ledningens delaktighet är inte i enlighet med den delaktighet som Maltén (2000) 

beskriver i förnyelseinriktad ledardimension som säger att ledaren, eller i detta fall den högsta 

ledningen, ska vägleda istället för att ingripa. 
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7.3 Sammanfattning av analysen 
 
Här presenteras en komprimerad sammanfattning av denna del av analysen i syfte att ge 

läsaren en överblick. I de delar som ingår här har respondenterna, både från ledare och från 

medarbetare, gett ett homogent svar vilket var en positiv inställning till pedagogiskt ledarskap 

relaterat till Lean Production inom de undersökta avdelningarna. Under målinriktad 

ledardimension uppfattar samtliga att målen är mätbara samt att ledarna har god 

kommunikationsförmåga. Under relationsinriktat ledarskap har samtliga ledare en positiv syn 

på sina medarbetare samt att de arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö. Samtliga 

avdelningar erbjuder kompetensutveckling där medarbetaren har möjligheten att påverka. 

Under förnyelseinriktad ledardimension anpassar ledarna flexibilitet beroende på hur 

situationen ser ut. Under etisk ledardimension visar samtliga ledare medkänsla och 

engagemang. Förutom medarbetarna förespråkar ledarna öppen dörr d.v.s. de vill skapa en 

atmosfär där medarbetarna kan känna att de kan diskutera personliga ämnen om de känner för 

det. I resterande delar har respondenterna, både från ledare och medarbetare, gett ett 

heterogent svar d.v.s. svaren från ledare avviker från medarbetare. Delarna där svaren avviker 

handlar om realistiska och konsekventa mål, hur ansvaret delegeras, om det finns forum för 

medarbetarna att framställa idéer samt delaktigheten från ledarens sida gällande förnyelse. 

Om vi går tillbaka till den situationsinriktade ledardimensionen där vikten ligger vid ett 

flexibelt ledarskap anser vi att flexibiliteten vad gäller de olika dimensionerna är god. 

Dynamiken kring ledarskapsdimensionerna, som enligt Maltén (2000) sammanfattar ett 

pedagogiskt ledarskap, existerar inom de undersökta avdelningar som arbetar enligt Lean 

Production. Syntesen av detta är att den övervägande delen av ledarskapet präglas av en 

pedagogisk ledarskapsstil. Utifrån perspektivet på vad som stöttar och hämmar så ser vi här 

exempel på att kommunikation är en aspekt på hur leanfilosofin kan stötta ett pedagogiskt 

ledarskap medans tidsaspekten och detaljstyrning är exempel på hämmande faktorer. 
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8 Diskussion 
 
I denna del kommer vi att subjektivt behandla de svar som redovisats i resultat- och 

analysdelen. Syftet är att förmedla våra tankegångar så att det konstruktivt kan bidra till ökad 

insikt kring ämnet. Vi kommer även att diskutera kring metoden som vi har valt för insamling 

av data. Som avslutning kommer vi med förslag på framtida forskning inom området. 

 

Den ursprungliga hypotesen som kom på tal och som väckte vårt intresse för ämnet var att 

tiden som krävs till ett pedagogiskt ledarskap inte passar ihop med organisationsfilosofin 

Lean Production som förespråkar effektiva processer och eliminering av slöseri. En naturlig 

krock kom när vi tog del av Sörqvists bok (2013) som sade att Lean Production är ett sätt för 

verksamheten att vara effektiv och lönsam samtidigt som man främjar medarbetarens roll och 

uppmuntrar till lärande. Han menade även att populariteten bakom konceptet ökar. Genom 

vetskapen om hur synen på Lean Production är idag ifrågasattes vår ursprungliga hypotes. 

Detta resulterade i studiens nuvarande syfte nämligen att undersöka hur pedagogiskt ledarskap 

och Lean Production korrelerar.  

 

8.1 Resultatinriktade reflektioner 
 
Här i den inledande delen i vår diskussionsdel beskriver vi svaren på våra forskningsfrågor. 

Angående första frågan anser vi att ledarskapet i de undersökta avdelningarna till 

övervägande del uppfyller de förutsättningar som krävs för att vara ett pedagogiskt ledarskap. 

Detta då ledarna visar en dynamik i deras ledarskap som visar sig i att de står i god relation till 

samtliga dimensioner. I övrigt finner vi även svar på fråga två där vi framhäver 

kommunikation som en aspekt inom Lean Production som stöttar ett pedagogiskt ledarskap 

och tidsaspekten och detaljstyrning som saker som hämmar.  

 

Hur kan då dessa svar tolkas? Vi håller oss kritiska till Börnfelt (2011) och Delbridge (1995) 

och deras fordistiska syn på lean production. Denna syn kan vi ej hålla med om eftersom både 

ledarna och medarbetarna beskriver vikten av medinflytande och god arbetsmiljö som mer 

korrelerar med Sörqvists humanistiska beskrivning av Lean Production. Tidsaspekten som vi 

tog upp kan på sätt och vis styrka att det råder hög press på goda resultat men att det skulle 

påverka ledarna att inskränka medarbetarnas medinflytande och delaktighet i idéskapandet ser 

vi inte som ett faktum. Vi kan även tolka svaren ur Edgar Scheins människosyner (1974, ss. 
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82-111) som vi kunde läsa om i bakgrund och tidigare forskning. Schein lyfter fram den 

komplicerade människan som en individ som ej kan generaliseras genom etikettering. Vad 

som framgår i resultaten är att människorna inte är statiska utan visar upp beteende från 

samtliga människosyner. De motiveras av monetära belöningar samtidigt som de värdesätter 

sociala samspel. De arbetar självständigt för att utveckla sig själva samtidigt som de ingår i 

styrda arbetsgrupper. Vi kunde utläsa från resultatet att en majoritet ansåg att pedagogiskt 

ledarskap och Lean Production kunde samexistera. Att tolka detta som att ledaren anpassar en 

pedagogisk ledarstil, då synen på medarbetaren är att de är skiftande och komplexa, är en 

logisk följd. Vi kunde även utläsa i resultatkapitlet att avdelningarna anpassar leanprinciperna 

efter den egna verksamheten. Detta gör vi håller oss kritiska till att man kan generalisera Lean 

Production som antingen definitivt hämmande eller stöttande för ett pedagogiskt ledarskap. 

Leanprinciperna kan ge ledaren de verktyg den behöver men vi anser att det i större grad 

handlar om hur ledaren väljer att anpassa principerna och vilken ledarstil de har. 

 

8.2 Metodiska reflektioner 
 
Den metod med semistrukturerade intervjuer som vi har använt oss av känner vi har gett oss 

ett bra resultat men att den samtidigt inte är optimal. Frågorna vi har ställt har varit av öppen 

karaktär men vi känner att vissa av frågorna kan ha givit självklara svar och att 

forskareffekten kan ha varit stor. Som vi nämnde i metodkapitlet men som är viktigt att 

understryka är att vi blev tilldelade medarbetar- respondenter av de ledare vi hade vilket även 

kan ha haft en inverkan på resultatet på så sätt att konfidentialitetskravet blev svårare att 

säkerställa. Bristen på erfarenhet från vår sida av att intervjua och vara kvick med följdfrågor 

är en annan aspekt på varför valet av metod inte var optimalt. Att vi genomförde hälften av 

intervjuerna via telefon kan också ha påverkat de resultat vi fått fram. Anledningen är att vi 

anser att frispråkigheten var högre hos de som intervjuades via telefon. Metoden med 

kvalitativa intervjuer kräver god framförhållning med att få fram respondenter. Även om vi 

var tidiga i kontakten med respondenterna till denna uppsats var det i andra fall svårt för 

respondenterna att inom rimlig tid få tillfälle till intervju. Detta gjorde att några konfirmerade 

respondenter inte hann intervjuas vilket kan ha inverkat på resultatet. Begränsningarna i denna 

kvalitativa studie är att vi ej kan generalisera våra resultat på andra avdelningar eller 

organisationer än de som undersökts utan endast beskriva en riktning vi upplever att svaren 

har givit oss.   
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8.3 Framtida forskning. 
 
Vår studie grundade sig i en kvalitativ undersökning med ett begränsat antal intervjuer som 

empiriskt underlag. Som nämndes i föregående stycke är generaliserbarheten låg i vår studie. 

Därför kan ett exempel på framtida studier vara att använda sig av en kvantitativ studie med 

ett större enkätutskick. Genom detta kan man sträcka ut sig till en större population samt att 

respondenter har möjlighet att svara mer sanningsenligt då anonymiteten är hög. Vad som 

även skulle vara intressant var om man undersökte en organisation under en längre tid och 

strävade att få respondenter från samtliga nivåer i hierarkin för att mer specifikt kunna 

kartlägga hur det pedagogiska ledarskapet förhåller sig genom de olika nivåerna.  

 

Avslutningsvis vill vi belysa vikten av värdet av att som ledare begrunda ämnet pedagogiskt 

ledarskap och inte ta det för givet. Efter var intervju uttryckte respondenterna en tacksamhet 

då de fick en chans att verkligen tänka till och reflektera över ämnet.  
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Bilaga 1. Intervjuguide för ledare 

Introduktion 
• Skulle du kunna börja med att berätta lite om din bakgrund?  
• Hur länge har du jobbat inom organisationen? 
• Hur många medarbetare? 
• Vilken roll har du inom organisationen? 
• Vad har ni för uppdrag? 

 
Mål 

• Hur sätter ni målen på företaget? Är de realistiska? Är målen mätbara? Är målen 
tidsatta? Kan satta mål förändras under tidsförloppet?  

• Vilka fastställer målen? Vilka ansvarar för att målen uppnås?  
• Hur ser medarbetarnas handlingsfrihet ut?  
• Hur kommunicerar ni ut målen? 
• Hur långt i förväg informerar ni om den planerade målsättningen för underanställda? 
• Hur samordnar företaget verksamhetsplaneringen och målstyrningen med 

leanfilosofins ständiga förbättringar och målstyrningstavlor? 
 
Relation 
Vi ska först beskriva två attityder till motivation. Den ena attityden, som kallas för teori x, 
beskriver att en människa, i grund och botten, ogillar att arbeta och ta ansvar. Vidare antas att 
människan har låg ambition och föredrar trygghet framförallt. En chef som har teori x som 
synsätt menar att medarbetare ska kontrolleras av tydliga riktlinjer och normer. Dessutom 
skall detta förstärkas av ett system som förespråkar bestraffning snarare än belöning, för att 
arbetaren ska kunna verka mot organisationens mål. Den andra attityden, som kallas för teori 
y, beskriver en människosyn som är mer positiv. Detta innebär att det är lika naturligt för 
människan att arbeta, som att vila eller äta. Om organisationen även erbjuder goda villkor 
kommer medarbetaren att vilja ta ansvar. Medarbetaren tycker om att använda kreativitet och 
fantasi för att lösa problem. 

• Vilken av dessa teorier tror du bäst beskriver medarbetarna? 
• Vad tycker du är en god arbetsmiljö? På vilket sätt påverkar du så att en god 

arbetsmiljö uppnås? 
• Hur ser klimatet ut mellan anställda?  
• Hur delegerar du ansvar, befogenheter? Följer resurserna med dessa?  
• Erbjuder ni kompetensutveckling på företaget? Om ja, hur ser utformningen av dessa 

ut? Är medarbetarna med i utformningen? 
• Finns det något forum för medarbetare att framställa sina idéer? 

 
Utveckling 

• Hur påverkas utvecklingsarbetet av leanfilosofins ständiga förbättringar? 
• Hur motiveras anställda inför förnyelsearbeten? 
• Hurdana erfarenheter av motstånd från medarbetare i förändringsarbete har du? 
• Hur kan man som ledare fatta snabba beslut? Hur går beslutsprocessen till? 
• Vilka parter är drivande i förändringsarbetet? 
• Hur stor är ledarens delaktighet i de förändringsprocesser som sker?  

Situation 
• Hur förändras ditt sätt att leda beroende på situationen på arbetsplatsen? På vilket sätt? 

Hur sker förändringen? 
• Hur påverkar dina anställda ditt sätt att leda? Mognad i gruppen? 
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Etik 
• Etiska aspekter på en pedagogisk ledare handlar mycket om förmågan att kunna 

kommunicera, visa medkänsla, engagemang och skapa meningsfullhet i arbetet. Hur 
anpassar du dig till dessa etiska aspekter? 

• Förutom medarbetarsamtal, vilka andra tillfällen då medarbetare kan få chans att få 
prata privat med en arbetsledare? 

• När anställda kommer till dig med personliga problem, hur hanterar du detta? Flexibel 
i lösningar? 

 
Stöttar/hämmar 

• Hur ser du generellt på lean filosofin och möjligheterna till ett pedagogiskt ledarskap? 
• Hur motiveras du i rollen som ledare genom den arbetsmodell ni har?  
• Vilka utmaningar i ledarskapet har du känt som stimulerande? 
• Vilka utmaningar i ledarskapet har du känt som hämmande? 
• Hur använder ni er av målstyrningstavlor? 
• Får man på medarbetarnivå någon introduktion i leanfilosofin? 
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Bilaga 2. Intervjuguide för medarbetare 

Introduktion 
·         Hej och tack för att du tar dig tid med intervjun. Skulle du kunna börja med att berätta 

lite om din bakgrund? 
·         Hur länge har du jobbat inom organisationen? 
·         Vilken roll har du inom organisationen? 

Målsättning 
• Beskriv din delaktighet i utformandet av målen? 
• Har ni möjlighet att påverka en deadline? 
• Uppfattar du målen som realistiska? 
• Sker det någon utvärdering när målen är nådda? 
• Hur konsekventa är de mål som sätts?   
• Vilka ansvarar för att målen uppnås?  
• Hur upplever du din handlingsfrihet? 
• Hur kommunicerar ledaren ut målen? 
• Hur långt i förväg blir ni informerade om den planerade målsättningen? 

Relationer 
·        Vi ska först beskriva två attityder till motivation. Den ena attityden, som kallas för teori x, 

beskriver att en människa, i grund och botten, ogillar att arbeta och ta ansvar. Vidare antas att 
människan har låg ambition och föredrar trygghet framförallt. En chef som har teori x som 
synsätt menar att medarbetare ska kontrolleras av tydliga riktlinjer och normer. Dessutom 
skall detta förstärkas av ett system som förespråkar bestraffning snarare än belöning, för att 
arbetaren ska kunna verka mot organisationens mål. Den andra attityden, som kallas för teori 
y, beskriver en människosyn som är mer positiv. Detta innebär att det är lika naturligt för 
människan att arbeta, som att vila eller äta. Om organisationen även erbjuder goda villkor 
kommer medarbetaren att vilja ta ansvar. Medarbetaren tycker om att använda kreativitet och 
fantasi för att lösa problem. 

• Utifrån detta, vilken syn tror du din chef har på er? 
• Vad gör ledaren för att skapa en god arbetsmiljö? 
• Vad gör ledaren för att skapa ett gott klimat mellan anställda? 
• Hur möjliggör cheferna för er att få ett större ansvar? 
• Erbjuds det kompetensutveckling på företaget? Om ja, hur ser utformningen av dessa 

ut? Har ni chansen att påverka utbildningen? 
• Finns det något forum för er där ni kan framställa era idéer och tankar om ert arbete? 

Utveckling 
• Hur motiveras ni inför förändringsarbeten? 
• Kan du se fördelar respektive nackdelar med snabba beslut? Hur förmedlas 

informationen vid snabba beslut? 
• Hur stor delaktighet har ni i förändringsarbetet? 
• Hur stor är ledarens delaktighet i de förändringsprocesser som sker? 

 
Situationer 

• Beroende på situationen, agerar ledarna olika? Om ja, på vilket sätt?  
• Hur ser erfarenheten ut på företaget? Hur är balansen mellan nyanställda och 

medarbetare som har arbetat under en längre tid? 
Etiska aspekter 

• Etiska aspekter på en pedagogisk ledare handlar mycket om förmågan att kunna 
kommunicera, visa medkänsla, engagemang och skapa meningsfullhet i arbetet. Hur 
tycker du detta stämmer in? 
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• Förutom medarbetarsamtal, finns det andra tillfällen då ni kan få chans att få prata 
privat med en arbetsledare? 

• Hur är relationen med din chef? Kan du vända dig till din chef om eventuella 
personliga problem skulle dyka upp? 

Stöttar/hämnar 
• På din arbetsplats, hur pedagogiskt är ledarskapet? 
• Enligt arbetssättet lean, vilka utmaningar i ditt arbete har du känt som stimulerande? 
• Enligt arbetssättet lean, vilka utmaningar i ditt arbete har du känt som hämnande? 
• Får ni utbildning i arbetet kring leanfilosofin? 

 


